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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА VII – БРОЈ 11 – ВРЊАЧКА БАЊА –   13.7.2011. ГОДИНЕ 
 
 СКУПШТИНA ОПШТИНЕ 

 

172. 

Скупштина општине Врњачка Бања на 
22.  седници одржаној 12.7.2011.г., на основу 
чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07), чл. 63. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010 и 101/2010), чл. 1.  Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени 
гласник РС" бр. 62/2006 и 47/2011), чл. 14. и чл 
36. Статута општине Врњачка Бања  
("Службени лист општине Врњачка Бања бр.   
13/10-пречишћен текст), донела је  

Р Е Б А Л А Н С 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 

2011.ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 Члан 3. Одлуке о буџету Општине 
Врњачка Бања за 2011.г. ("Службени лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/2010) – у 
даљем тексту: Одлука, мења се и гласи: 
 '' Примања и издаци буџета распоређују 
се у следећим износима, и то: 

 
О п и с Шифра економске Средства из буџета 

  класификације   
1 2 3 

I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   939.825.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 939.825.000
1. Порески приходи 71 428.500.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 711 170.000.000
Порез на фонд зарада 712 0
Порез на имовину 713 143.700.000

Порез на добра и услуге (осим накнада које се 
користе преко Буџетског фонда) 714 100.300.000
- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)   3.500.000
Други порези 716 14.500.000

2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које 
се користе преко Буџетског фонда) 74 419.450.000

- поједине врсте прихода са одређеном наменом 
(наменски приходи)     
- Приходи од имовине 741 54.700.000
* Камате  7411 9.000.000
- Приходи од продаје добара и услуга 742 356.900.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист 743 6.750.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и 
прав. лица 744 1.000.000
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- Мешовити и неодређени приходи 745 100.000
3. Донације 731+732   
4. Трансфери 733 91.875.000
4. примања од продаје нефинансијске имовине 8   

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   1.033.808.000
РАСХОДИ 4 579.455.000
1. Расходи за запослене 41 195.099.000
2. Коришћење роба и услуга 42 155.946.000
3. Отплата камата 44 20.030.000
4. Субвенције 45 78.500.000
5. Социјална заштита из буџета 47 29.480.000
6. Остали расходи 48+49 51.300.000
ТРАНСФЕРИ 4631+4641 49.100.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 5 454.353.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (осим 6211) 62   

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА     
1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92   
2. Задуживање 91   
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 102.883.000
2.2. Задуживање код страних кредитора 912   
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ     
3. Отплата дуга 61   
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 8.900.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612   
4. Набавка финансијске имовине 6211   

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ 
ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ    0
(класа 3 извор финансирања 07)     

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД 
ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА   60.000.000
(класа 3 извор финансирања 10)     
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА   0
(класа 3 извор финансирања 13)     

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА   0
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Члан 2. 
У члану 5. Одлуке иза става 1 додаје 

став 2 гласи: 
 „Општина Врњачка Бања у 2011.г. 
заклучила је Уговор о гранту са Евеопском 
унијом коју репрезентује Европска комисија 
(овлашћена за уговарање) за реализацију 
пројекта „Добар дан комшија“ („Hello 
Nighbour“) из IPA 2008 – Социјална инклузија 

особа са посебним потребама, за кластер од 
четири општине (Врњачка Бања – носилац 
пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље – 
партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS Nо 
268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве 
трошкове у износу од 322.095,00 ЕUR који се 
реализује у периоду од 2 године на 
територијама наведених општина.“ 

Став 2 члана 5 постаје став 3. 
 

Члан 3. 
 У члану 43. Одлуке у табеларном делу 
врше се измене у колони 5 која носи назив 
„Буџет 2011“ и то на начин што се износи из 

ове колоне који су наведени у колони 
„постојећи износи“ замењују се износима у 
колони „нови износи“ и то: 

 
II ПОСЕБАН ДЕО       
  Функц. Економска и организациона   
  клас. класификација     
    Постојећи Нови 
Број  Конто       Врста издатака износ износ 
позиц.      

1 2 3 4 5 6 
      

 112 РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,    

   
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ И   

     ЊИХОВА РАДНА ТЕЛА   
   1.02. Средства за рад председника општине,    
   општинског већа и њихових рад. тела   

2  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 800.000 960.000
   1.03. Остали трошкови 

14  4237 Репрезентација 1.000.000 2.000.000
16  425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 2.500.000
17  482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте  1.000.000 1.150.000

   од једног нивоа власти другом   
      Укупно 1.01.+1.02.+1.03.: 35.554.000 37.364.000
      

133   1.05. Удружења и савези   
22  4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.500.000 1.800.000
      Укупно 1.05.: 1.500.000 1.800.000
      
 160  1.07. Накнаде штете услед елем.непог.   

24  484 Накнаде штете за повреде или штету насталу  1.400.000 2.400.000
   услед елементарних непогода или других   

   
природних узрока (превенц.настанка и 
откла.последица)   

      Укупно 1.07.: 1.400.000 2.400.000
      Укупно раздео  1. 138.704.000 141.814.000

  Извори финансирања за функције у разделу 1     
  Приходи из буџета 01   138.704.000 141.814.000
      
 911 РАЗДЕО 5. - Дечија установа "Радост"   
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103  511 Зграде и грађевински објекти 0 3.250.000
      Укупно раздео 5.: 53.963.000 57.213.000

  Извори финансирања за функцију 911 у разделу 5     
  Приходи из буџета 01   53.963.000 57.213.000
      
 410 РАЗДЕО 6.- Туристичка организација   

1  411 Плате и додаци запослених 3.940.000 4.268.000
2  412 Социјални доприноси на терет послодавца 705.000 762.000

113  424 Специјализоване услуге 15.500.000 18.115.000
      Укупно 6.: 24.495.000 27.495.000

  Извори финансирања за функцију 410 у разделу 6     
  Приходи из буџета 01   24.495.000 27.495.000
      
 810 РАЗДЕО 7.- Физичка култура   
 810  7.02. Физичка култура   

129  48191 Дотације спортским и омлад.организацијама 6.000.000 7.000.000
      Укупно 7.02.: 6.000.000 7.000.000
      Укупно раздео 7. (7.01.+7.02.): 20.094.000 21.094.000

  Извори финансирања за функцију 810 у разделу 7     
  Приходи из буџета 01   20.094.000 21.094.000
 620 РАЗДЕО 8. - Комунални јавни расходи   

   
8.02. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна 
расвета  

144 640 5112 Изградња зграда и објеката 3.000.000 5.000.000
      Укупно 8.02.: 31.000.000 33.000.000

   
8.03. Посл.одрж и инвестиц. у 
комун.делатности - путеви   

145 490 425 Текуће поправке и одржавање 21.561.000 34.561.000
146 443 511 Зграде и грађевински објекти  1.500.000
147 443 511 Зграде и грађевински објекти 359.800.000 326.940.000

   

(од чега: извор финасирања очекивани приход од 
легализације; наплате потраживања од ХТП 
"Фонтана"; 10.000.000 за капиталне донације са 
нивоа Републике)   

      Укупно 8.03.: 381.361.000 363.001.000
      Укупно раздео 8.(8.01.+8.02.+8.03.): 427.006.000 410.646.000

  Извори финансирања за функције у разделу 8     
  Приходи из буџета 01   427.006.000 410.646.000
      
 912 РАЗДЕО 10. - Основно образовање   
  10.02. Трансфери основним школама   

169  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 19.000.000 22.500.000
      Укупно раздео 10.: 27.700.000 31.200.000

  Извори финансирања за функцију 912 у разделу 10     
  Приходи из буџета 01   27.700.000 31.200.000
      

  РАЗДЕО 12. - Социјална заштита   
   Центар за социјални рад (а и б)   

 070  
12.01. Општи расх.везани за 
изврш.општин.одлука   

173  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 600.000 1.100.000
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      Укупно 12.01.: 600.000 1.100.000
      Укупно раздео 12. (12.01.+12.02.+12.03.+12.04.): 10.700.000 11.200.000

  Извори финансирања за функције у разделу 12     
  Приходи из буџета 01   10.700.000 11.200.000
      
 410 РАЗДЕО 13. - Комунални јавни расходи   
   13.04. Капиталне субвенције   

180  4512 Капиталне субвенције јавним нефинанс.организ.  20.000.000 22.000.000
  "(отпремнине за вишак запосл.у  јавн.предуз.)" - брише се   

  

"(отпремнине за вишак запосл.у  јавн.сект.-јавна пред., 
опстин.управа и установе. и калитална улагања у комуналну 
инфраструктуру)" - додаје се   

      Укупно 13.04.: 20.000.000 22.000.000
      Укупно раздео 13.(13.01.+13.02.+13.03.+13.04.): 69.000.000 71.000.000

  Извори финансирања за функције у разделу 13     
  Приходи из буџета 01   69.000.000 71.000.000

 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Врњачка Бања", а примењује се од 
01.01.2011.године. 
 
_________________________________________ 
 
         

   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  
      Број: 400-1088/11 од 12.7.2011.године  
 
   ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
   Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 

173.
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој редовној 22. седници одржаној дана 
12.7.2011.године, на основу члана 20. став 1. 
тачка 13. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана 4. и 12. 
Закона о комуналним делатностима 
(''Сл.гласник РС'', бр.16/97 и 42/98), члана 7. и 
36. Закона о превозу у друмском саобраћају 
(''Сл.гласник РС'', бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 
62/06 и 31/11), члана 27. Правилника о 
регистрацији моторних и прикључних возила 
(''Сл.гласник РС'', бр.69/10 и 101/10), члана 130. 
Правилника о подели моторних и прикључних 
возила и техничким условима за возила у 
саобраћају на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 
64/10) и члана 36. Статута општине Врњачка 
Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 
13/10-пречишћен текст), донела је  

 
ОДЛУКУ 

  О  АУТО-ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 
 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овом Одлуком уређују се услови, 
организација, начин обаљања, као и друга 
питања од значаја за обављање делатности 

ауто-такси превоза путника на територији 
општине Врњачка Бања. 

 
Члан 2. 

Ауто-такси превоз (у даљем тексту: 
такси превоз) је вид ванлинијског превоза 
путника који се обавља путничким 
аутомобилом који испуњава услове прописане 
законом и овом одлуком, а за који путник 
утврђује релацију и за то плаћа износ који 
покаже таксиметар. 

Таксиметар је мерни инструмент који 
стално, за време вожње или стајања у току 
вожње, аутоматски израчунава и показује цену 
вожње, у зависности од пређеног пута и 
укупног трајања вожње. 

Такси тарифа је укупна цена такси 
превоза коју чини збир појединачних цена, и то 
цена: за старт, по једном пређеном километру, 
по времену чекања, по доласку на адресу по 
позиву и по комаду пртљага који се превози, 
при чему се путници морају обавестити пре 
уласка у такси возило уколико се врши наплата 
превоза пртљага, која се одређује у зависности 
од доба дана или ноћи, од дана у недељи 
(радни дан, недеља или празник) и подручја на 
коме се вожња обавља (територија једне или 
више општина или градова) и која је учитана у 
мерни инструмент. 
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Члан 3. 
 Такси превоз могу обављати правна лица 

и предузетници чија је претежна делатност 
такси превоз путника, који су за обављање те 
делатности регистровани у Регистру 
привредних субјеката, у складу са законом 
којим се уређује регистрација привредних 
субјеката и који имају одобрење надлежног 
органа локалне самоуправе за обављање ауто-
такси превоза путника. 

Такси превоз под условима из става 1. 
овог члана може се обављати само на 
територији општине за коју такси превозник 
има издато важеће одобрење за обављање ауто-
такси делатности. 
           

Члан 4. 
Такси возач је физичко лице које 

обавља такси превоз, као предузетник или као 
запослени код правног лица, у смислу закона и 
одредаба ове одлуке. 
 

Члан 5. 
У оквиру планирања потреба у јавном 

превозу путника на територији општине 
Врњачка Бања, планирају се потребе за јавним 
ванлинијским превозом и доноси програм 
потреба за такси превозом (у даљем тексту: 
програм). 

Програм из става 1. овог члана доноси 
се у складу са саобраћајно-техничким условима 
и истим се дефинише оптимално организовање 
такси превоза на територији општине Врњачка 
Бања. 

Сабраћајно-технички услови из става 2. 
овог члана дефинишу се у петогодишњем 
планском периоду, а на основу карактеристика 
превозних захтева. 

Извршни орган доноси програм из 
става 1. овог члана, који садржи такси стајали-
шта,  број такси возила и број такси возача на 
најфреквентнијим стајалиштима, а са чијим 
радом се задовољавају потребе за овом врстом 
превоза. 

Предлог програма из става 1. овог 
члана припрема  орган Општинске управе  
надлежан за послове саобраћаја (у даљем 
тексту: надлежни орган) у сарадњи са овлашће-
ним представницима ауто-такси превозника. 

 
Члан 6. 

Ауто-такси превозници, правна лица и 
предузетници (у даљем тексту: такси 
превозници) могу почети са радом, односно 
обављати такси превоз, под условом да поред 
законом утврђених услова испуне и услове 
утврђене овом одлуком. 

Акт о испуњавању услова из ове одлуке 
у смислу става 1. овог члана даје надлежни 
орган. 
 
 2. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 
А) Предузетник 

Члан 7. 
Физичко лице може обављати такси 

превоз као предузетник, ако поред општих 
услова утврђених законом, испуњава и услове 
утврђене овом одлуком и то: 

1.да има возачку дозволу "Б" категорије 
најмање три године или да поседује диплому о 
завршеном образовању III. или IV. степена 
стручне спреме саобраћајне струке уз обавезу 
да поседује возачку дозволу „В“ категорије,  

2.да има здравствено уверење издато у 
складу са Правилником о условима и вршењу 
здравствених прегледа за утврђивање 
способности за управљање моторним возилима 
и Правилником о  здравственим условима које 
морају испуњавати возачи моторних возила; 

3.да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности, односно 
да му правоснажним решењем о прекршају 
није изречена заштитна мера забране обављања 
делатности, док трају правне последице осуде, 
односно мере; 

4.да је власник или корисник моторног 
возила, односно да поседује ваљан правни акт 
којим се утврђује право коришћења такси 
возила (уговор о лизингу, уговор о закупу или 
други правни акт којим се утврђује право 
коришћења такси возила); 

5.да постоји слободно место за такси 
возило у складу са програмом из члана 5. став 
1. ове одлуке; 

6.да моторно возило које поседује у 
погледу намене и погодности испуњава услове 
из члана 10. ове одлуке; 

7.да има пословно седиште и 
пребивалиште  на територији општине 
Врњачка Бања;  

8.да је измирио пореске обавезе по 
основу локалних јавних прихода за претходну 
годину, што доказује актом надлежног органа; 

9.да му није изречена мера забране 
управљања возилом Б категорије. 

За обављање делатности такси превоза 
у статусу запосленог лица код правног лица 
или предузетника регистрованог за обављање 
ове врсте делатности у складу са законом и 
овом одлуком, физичко лице (такси возач) мора 
да испуни услове из става 1. овог члана, осим 
услова под тач. 4-8, које испуњава правно лице 
односно предузетник, код којег је физичко 
лице (такси возач) у радном односу. 
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     Услови из члана 7. става 1. тачка 1. овог 
члана доказују се одговарајућом документа-
цијом при подношењу захтева надлежном 
органу, а услови из члана 7. става 1. тачке 3., 8., 
9. доказују се уверењем или другим актом који 
није старији од 30 (тридесет) дана. 

 
Члан 7а. 

Такси превоз може обављати предузе-
тник који је власник најмање једног регистро-
ваног путничког возила за које му је одређен 
евиденциони број и издата такси дозвола. 

Уколико постоји слободно место за 
такси возило у складу са програмом из члана 5. 
став 1. ове одлуке, предузетник може поднети 
захтев за обављање ауто-такси превоз са још 
једним возилом. 
 
Б) Правно лице 

Члан 8. 
За обављање такси превоза правно лице 

мора поред услова прописаних законом, да 
испуни и следеће: 

         1.такси превоза у складу са законом и 
овом одлуком; 
        2.да има пословно седиште на 
територији општине Врњачка Бања,  
       3.да по сваком возилу има најмање  по 
једног пријављеног такси возача који је 
запослен у правном лицу, а који испуњава 
услове прописане чланом 8. став 2. ове Одлуке; 
        4.да има најмање једно моторно возило 
у власништву, односно да поседује ваљан 
правни акт којим се утврђује право коришћења 
такси возила (уговор о лизингу, уговор о 
закупу или други правни акт којим се утврђује 
право коришћења такси возила); 
        5.да постоји слободно место за такси 
возило у складу са Програмом из члана 5. став 
1. ове одлуке; 
        6.да моторно возило које поседује у 
погледу намене и погодности за такси превоз 
испуњава услове из члана 10. став 1.ове одлуке; 
        7.да је измирило  пореске обавезе по 
основу јавних прихода за претходну годину, 
што се доказује актом надлежног органа. 

 
Члан 9. 

Такси превозници регистровани у 
складу са законом и овом одлуком за обављање 
делатности такси превоза, могу обављати ову 
делатност само ако такси возило испуњава 
услове, у смислу члана 10. став 1. ове Одлуке. 
 
3. ТАКСИ ВОЗИЛО 

Члан 10. 
Такси возило је намењено и погодно за 

обављање делатности такси превоза ако 
испуњава следеће услове:  

1.да је фабрички произведено путничко 
возило које има највише пет седишта, 
рачунајући и седиште возача и најмање четворо 
врата; 

2.да је након 1. марта 2013.године 
произведено минимално у складу са условима 
у погледу границе издувне емисије прописане 
најмање нормом "ЕУРО 3" 
 Услови из става 1. ове тачке доказују се 
уверењем надлежног органа; 
 3. да је технички исправно у складу са 
прописима, што се доказује потврдом о 
обављеном техничком прегледу возила на 
сваких 6 месеци; 
 4.да је возило регистровано у Полици-
јској станици Врњачка Бања као и да су му 
издате регистарске таблице чија регистарска 
ознака садржи латинична слова "ТX" на две 
позиције; 
 5.да поседује уговор о осигурању 
путника од последица несрећног случаја у 
јавном превозу; 
 6.да на видном месту за корисника 
превоза, у возилу има уграђен таксиметар који 
мора бити исправан, баждарен на важећу 
тарифу, пломбиран и постављен тако да износ 
који се откуцава буде видљив путницима;  
 7.да је опремљено инсталацијом за 
осветљење кровне ознаке; 
 8.да има важећи ценовник постављен 
тако да његов садржај буде видљив путницима; 
 9.да на видном месту за кориснике 
превоза има истакнуту легитимацију такси 
возача са истакнутим називом такси превозни-
ка, као  и идентификациону ветробранску 
налепницу; 
 10.да је возило без унутрашњих и 
спољашњих оштећења, и чисто, као и да има 
исправан суви противпожарни апарат и другу 
прописану опрему, са важећим роком употребе; 
 11.да на крову  има ознаку „ТАXI“ која 
поред речи „ТАXI“ садржи амблем или назив 
такси превозника, евиденциони број кровне 
ознаке издат од стране надлежног органа и 
основни грб општине; 
 12.да на бочним странама возила има 
јасно исписано пословно име такси превозника, 
који обавља делатност такси превоза са тим 
возилом, а може имати и његов знак који ужива 
заштиту у складу са законом којим се уређују 
жигови; 
 13.уколико користи алтернативна 
горива, поседује атест за уређаје који омогућа-
вају коришћење истог; 
 14.уколико возило поседује уређај за 
радио станицу, неопходно је поседује дозволу 
односно решење надлежног органа за 
коришћење истога; 
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 15.да има исправан уређај за загревање 
и вентилацију возила-клима уређај; 
 16.да је возило обојено у јединствену 
боју. 
 Извршни орган општине доноси реше-
ње којим утврђује јединствену боју возила. 
             Надлежни орган у сарадњи са такси 
овлашћеним представницима такси возача 
предлаже извршном органу општине јединст-
вену боју возила. 

Ако се приликом прегледа такси возила 
утврди да исто не испуњава услове из става 1 
овог члана, саобраћајни инспектор наложиће 
мере за отклањање недостатака у супротном 
примениће Правилник о начину одузимања, 
чувања и поступања са привремено одузетим 
возилом које је употребљено за извршење 
прекршаја односно привредног преступа             
( «Сл.гласник РС» бр.71/2006). 

          -фотокопију полисе осигурања возила и 
путника; 

Забрањено је за време трајања искљу-
чења, користити возило које је у вршењу 
инспекцијског надзора искључено из 
саобраћаја. 

У возилу којим се обавља превоз 
путника, односно лица, осим путничког 
аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз 
путника, не може се налазити таксиметар. 
        

Члан 11. 
Предузетник или правно лице прили-

ком подношења захтева за прво издавање такси 
дозволе мора испунити опште услове прописа-
не законом, као и услове утврђене овом одлук-
ом и доставити потребну документацију и то: 

-фотокопију саобраћајне дозволе возила; 
-фотокопију возачке дозволе; 
-фотокопију личне карте; 
-фотокопију лекарског уверења;  

       -фотокопију потврде да је возило технички 
исправно (извршен технички преглед возила   у 
овлашћеној организацији на сваких 6.месеци); 

-фотокопију потврде коју издаје овлашћена 
организација да возило има исправан, баждарен 
на важећу тарифу, у складу са чланом 31. 
ставом 1.одлуке, пломбиран таксиметар; 

-фотокопију потврде о исправности 
противпожарног апарата; 
       -фотокопију полисе осигурања возила и 
путника; 

-уколико возило поседује радио станицу, 
одобрење од „РАТЕЛ“-а за коришћење исте; 
        -ако на преглед возила, возило довози 
такси возач који није власник радње, односно 
правног лица, овлашћење којим се олвашћује 
да у име и за рачун предузетника односно 
правног лица изврши испитивање погодности 
возила; 

-фотокопију потврде коју издаје Агенција 
за привредне регистре или надлежни Суд којом 

се потврђује да  привредном субјекту није 
изречена  пресуда забране обављања 
делатности; 

            -фотокопију извода о регистрованим 
подацима привредног субјекта – не старије од 
6. месеци; 
     -доказе о уплати потребних такси у складу 
са важећим Одлукама. 
                                                                          

Члан 12. 
  Предузетник или правно лице приликом 

подношења захтева за свако наредно 
продужавање такси дозволе мора  испунити 
опште услове прописане законом, као и услове 
утврђене овом одлуком и доставити потребну 
документацију и то: 

-фотокопију саобраћајне дозволе возила; 

-ако на преглед возила, возило довози такси 
возач који није власник радње, односно 
правног лица, овлашћење којим се олвашћује 
да у име и за рачун предузетника- односно 
правног лица изврши испитивање погодности 
возила; 
       -фотокопију потврде коју издаје Агенција 
за привредне регистре или надлежни Суд којом 
се потврђује да привредном субјекту није изре-
чена  пресуда забране обављања делатности; 

-фотокопију извода о регистрованим 
подацима привредног субјекта - не старије од 6 
месеци; 
      -доказе о уплати потребних такси у складу 
са важећим Одлукама. 

Документа која је потребно донети на увид 
комисији приликом испитивања погодности 
возила за обављање такси превоза: 

-возачка дозвола; 
-лична карта; 
-лекарско уверење; 
-потврда да је возило технички исправно 

(извршен технички преглед возила у 
овлашћеној организацији на сваких 6.месеци); 
       -потврда да возило има исправан, баждарен 
на важећу тарифу, пломбиран таксиметар и 
       -потврда о исправности противпожарног 
апарата. 

 
 Члан 13. 

   Орган надлежан за послове саобраћаја 
ће по службеној дужности вршити провере и 
то: 

-да ли је привредни субјект измирио 
пореске обавезе по основу локалних јавних 
прихода за претходну годину  и на основу тога 
решавати поднети захтев 

-и остале потребне провере у складу са 
законом и овом одлуком. 
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Члан 14. 
Испитивање погодности моторног 

возила за такси превоз врши комисија коју 
образује Извршни орган. Комисија се састоји 
од председника и два члана и бира се на период 
од две године. 
 Испитивање погодности моторног 
возила за такси превоз врши комисија из става 
1.овог члана, на основу упута за испитивање 
погодности возила који издаје надлежни орган. 
Испитивање возила врши се у складу са 
Правилником о испитивању погодности такси 
возила који доноси Извршни орган општине, на 
предлог одељења Општинске управе надле-
жног за послове саобраћаја. 

Комисија из става 1. овог члана, 
приликом испитивања погодности возила за 
такси превоз утврђује испуњеност услова 
прописаних чланом 10. ове одлуке. 

Надлежни орган на основу извештаја 
комисије из ст. 1. овог члана издаје потврду о 
погодности возила за обављање такси превоза 
и о издатим потврдама води регистар. 

Приликом издавања потврде погодно-
сти возила за обављање такси превоза или 
продужетак исте правно лице и предузетник су 
у обавези да плате годишњу накнаду за 
коришћење такси стајалишта у складу са 
Одлуком о локалним комуналним таксама.   
 
4.САГЛАСНОСТ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛ-
ОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 15. 

         Захтев за издавање акта из члана 6. став 2. 
ове одлуке, са потребним доказима из чл.8., 9., 
и 10 ове одлуке, правно лице и предузетник 
подносе надлежном органу.  

Надлежни орган, уколико на основу 
достављене документације из става 1. овог 
члана, утврди да је ауто-такси превозник 
(правно лице или предузетник), испунио услове 
прописане чланом 8. ове одлуке за предузе-
тника, односно чланом 9.ове одлуке за правно 
лице, издаје такси превознику (правном лицу 
или предузетнику) упут за испитивање 
погодности моторног возила. 

Захтев за издавање акта из  члана 6. 
став 2. ове одлуке за запослено лице подноси 
послодавац. 

Надлежни орган издаће сагласност или 
одбити захтев за обављање делатности такси 
превоза у року од 10 дана од дана прегледа 
возила. 

Надлежни орган на основу решења 
Агенције за привредне регистре о упису 
предузетника или правног лица за обављање 
делатности такси превоза и акта из  члана 6. 

став 2. ове одлуке, издаје такси исправе и 
ознаке, о којима води посебан регистар. 
 
5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ОЗНАКЕ 
 
А) Исправе такси возача 

Члан 16. 
Такси дозвола је исправа коју такси 

возач носи са собом приликом обављања 
делатности и коју је дужан да покаже на захтев 
овлашћеног лица и садржи: 
         -пословно име правног лица или предузе-
тника, са ПИБ-ом, односно матичним бројем, 

  -редни број, 
  -име и презиме такси возача, 
  -статус такси возача (предузетник или 

запослени), 
  -јединствени матични број такси возача, 
  -адресу и 
  -фотографију такси возача. 

Легитимација такси возача је исправа 
која служи да подаци о такси возачу буду на 
увиду путнику приликом вожње, а налази се на 
средини горњег дела инструмент табле и 
садржи: 
         -пословно име правног лица или предузе-
тника, 

-редни број, 
-име и презиме такси возача, 
-статус такси возача (предузетник или 
запослени), 
-јединствени матични број такси возача и 
-фотографију такси возача. 
 

Б) Исправе и ознаке за возило којим се 
обавља такси превоз 

Члан 17. 
Идентификациона ветробранска налеп-

ница је ознака возила која садржи податке о 
моторном возилу, поставља се на ветробра-
нском стаклу, са унутрашње стране, на десном 
горњем делу ветробранског стакла и поставља 
је и скида овлашћено лице надлежног органа. 

Идентификациона ветробранска налеп-
ница садржи: 

-регистарски број возила, 
-број кровне ознаке, 

       -бар код који садржи: име и презиме 
власника или корисника по уговору о лизингу, 
марку и тип возила и 
       -транспарентни холограм - основни грб 
општине. 

Кровна ознака ''ТАХI'', коју поставља 
такси превозник, мора бити постављена 
паралелно са ветробранским стаклом, са обе 
стране истог изгледа, висине од 14.центиметра 
до 20. центиметара и дужине од 40.центиметра 
до 60. центиметара. Кровна ознака ''ТАХI'' на 
левој страни мора садржати  основни грб 
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општине Врњачка Бања, на десној страни број 
такси дозволе, а у средини натпис ''ТAXI'', са 
пословним именом. 

На крову такси возила осим кровне 
ознаке  ''ТАХI'' не могу се стављати други 
натписи-рекламни панои. 

Такси превозници не могу било којом 
својом радњом која се односи на давање и 
коришћење кровне ознаке са натписом ''ТAXI'', 
давањем докумената са својим пословним 
именом, давањем такси дозволе, давањем такси 
возила и друго да омогуће другим правним и 
физичким лицима који не испуњавају услове 
прописане овим законом да обављају ауто-
такси превоз.  
          Потврда о погодности возила служи као 
доказ да возило испуњава услове за обављање 
такси превоза прописане чланом 10.став 1., а 
иста се издаје на основу извештаја Комисије 
формиране на основу члана 14. ове одлуке и 
садржи: 

-регистарски број возила, 
      -име и презиме власника, односно корисни-
ка возила, 

-марку и тип возила, 
-рок важности. 

 
Члан 18. 

Такси превозници (предузетници 
односно правна лица) су поред законом 
прописаних обавеза дужни: 
 -да све измене података које садржи 
такси дозвола и друге исправе у смислу ове 
одлуке писаним путем пријаве надлежном 
органу у року од три дана од дана наступања 
измене; 
 -да све измене у вези моторног возила 
писаним путем пријаве надлежном органу у 
року од три дана од дана наступања измене; 
 -да се на возилу којим обављају такси 
превоз налази само кровна ознака ''ТАXI'', на 
предњем ветробранском стаклу идентифика-
циона ветробранска налепница, а у возилу 
легитимацију такси возача и ценовник превоза; 
 -да у року од три дана од дана 
подношења захтева за брисање из регистра 
Агенције за привредне регистре надлежном 
органу врате такси дозволу, потврду о 
погодности и класификацији возила, легитима-
цију такси возача, идентификациону ветробра-
нску налепницу и кровну ознаку»"ТАXI“; 
 -да у року од три дана од дана 
подношења захтева Агенцији за привредне 
регистре о привременом прекиду обављања 
делатности такси превоза, надлежном органу 
врати такси дозволу, потврду о погодности и 
класификацији возила, легитимацију такси 
возача и кровну ознаку «ТАXI»; 

 -да у року од три дана по 
правоснажности решења о брисању из регистра 
донетом по сили закона, надлежном органу 
врати такси дозволу, потврду о погодности и 
класификацији возила, легитимацију такси 
возача, идентификациону ветробранску 
налепницу и кровну ознаку «ТАXI»; 
 -да једном годишње изврше 
испитивање погодности за возило најкасније 
даном истека важности потврде о погодности и 
класификацији возила у складу са одредбама 
ове одлуке; 

     -да у року од седам дана након 
престанка обављања делатности ауто-такси 
превоза Полицијској станици Врњачка Бања, 
врате регистарске ознаке-таблице са ознакама                  
на истим „ТХ“. 
 
6. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 
 
А) Услови за привремени прекид обављања 
такси превоза 

Члан 19. 
Ауто-такси превозник може привре-

мено прекинути обављање такси превоза због: 
             -поправке возила којим обавља такси 
превоз у трајању до 6 месеци, 

      -притвора или издржавања казне 
затвора до шест месеци, као и за време трајања 
мере безбедности, односно заштитне мере 
забране управљања моторним возилом до шест 
месеци, 

      -у другим случајевима у складу са 
законом и овом одлуком. 

Пријаву о привременом прекиду 
надлежном органу за запосленог возача 
подноси послодавац. 

 
Б) Услови за престанак обављања такси 
превоза 

Члан 20. 
Предузетнику престаје важност акта из  

члана 6. став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 

      1.одјаве, 
      2. ако престану да постоје услови из 

члана 8. и 10. став 1. ове Одлуке, 
             3.да једном годишње не изврши 
испитивање погодности за возило, најкасније 
даном истека важности потврде о погодности, 
у складу са одредбама ове одлуке, 

      4. у другим случајевима прописаним 
законом и овом одлуком. 

Правном лицу престаје важност акта из 
члана 6.став 2. ове одлуке, којим је дата 
сагласност о испуњености услова за обављање 
такси превоза у случају: 
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            1.наступања околности које су у 
супротности са чланом 9.одлуке и чланом 
10.ставом 1, 
           2.у другим случајевима прописаним 
законом и овом одлуком. 

Акт из ст. 1. и 2. овог члана надлежни 
орган доставља Агенцији за регистрацију 
привредних субјеката. 
 
7. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 
Члан 21. 

Такси стајалиште је одређено и уређено 
место на јавној саобраћајној површини, на коме 
такси возила пристају, чекају и примају 
путнике. 
 Такси стајалишта могу користити само 
такси превозници који имају издато одобрење 
надлежног органа за обављање делатности 
такси превоза. 

Такси стајалишта се обележавају 
хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

Хоризонталном сигнализацијом жуте 
боје обележава се простор за стајање такси 
возила, у оквиру такси стајалишта, уписује се 
натпис ''ТАXI'' жутом бојом. 

На почетку стајалишта поставља се 
вертикални саобраћајни знак за означавање 
такси стајалишта. 

Ауто-такси превозник не може кори-
стити аутобуска стајалишта која су одређена 
одлуком општине за линијски превоз путника. 

 
Члан 22. 

На такси стајалишту возила се 
паркирају према редоследу доласка. 

На такси стајалишту могу се паркирати 
само возила која су обележена у складу са 
законом и овом одлуком. 

Такси возила се паркирају на 
стајалишту само у оквиру обележених места и 
на начин како је дефинисано хоризонталном и 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

За време стајања возила на такси 
стајалишту возач је дужан да остане поред 
возила или у возилу. 

 
Члан  23. 

Локацију стајалишта на јавним саобра-
ћајним површинама одређује Извршни орган 
општине на предлог органа за послове саобра-
ћаја. 
 
8. ТАКСИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 24. 
Такси возач је обавезан да такси превоз 

започне по уласку путника у возило, као и да 

приликом отпочињања превоза укључи такси-
метар или преузме потврду о фиксној цени са 
стајалишта која су од посебног итереса за 
општину. 

Такси возач је обавезан да прихвати 
вожњу на траженој релацији, осим у случају 
предвиђеним чланом 31. ове одлуке  

Такси возач за извршену услугу 
превоза наплаћује цену превоза у износу који 
показује таксиметар у тренутку завршетка 
превоза или цену по издатој потврди са 
локације из става 1.овог члана. 

Такси возач је дужан да, на захтев 
корисника услуге ауто-такси превоза, изда 
рачун за обављени превоз који садржи датум, 
релацију или километражу, цену превоза и који 
је потписан и оверен печатом превозника. 
 

Члан 25. 
За време превоза путника светло на 

кровној ознаци у делу који садржи назив 
''ТАXI'' мора бити искључено, а у делу на којем 
је означен број мора остати укључено. 

 
Члан 26. 

Такси возач је обавезан да такси превоз 
обави путем који путник одреди односно 
најкраћим путем до места опредељења 
путника. 

 
Члан 27. 

Такси возач је обавезан да прими у 
возило сваког путника у границама располо-
живих седишта, као и лични пртљаг путника у 
границама величине и носивости простора за 
пртљаг. 

Под личним пртљагом путника 
подразумевају се мање путне торбе и кофери. 

Ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом не могу се смештати у делу возила у 
коме се налазе места за превоз путника. 

Такси возач је обавезан да се за време 
обављања такси превоза према путницима 
опходи са пажњом и предусретљиво. 

 
Члан 28. 

Такси возач, у време обављања такси 
превоза, не сме такси возило паркирати ван 
такси стајалишта. 

 
Члан 29. 

За време обављања делатности такси 
возач мора код себе да има такси дозволу, 
легитимацију такси возача, потврду о 
погодности и полису за осигурање путника од 
последица несрећног случаја у јавном превозу. 
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Члан 30. 
Када такси возило користи за сопствене 

потребе возач је обавезан да уклони кровну 
ознаку '' ТАXI ''. 
 Када се такси возило користи у случају 
из ст.1. овог члана, забрањено је коришћење 
такси стајалишта. 

 
Члан 31. 

Такси возилом се не могу превозити: 
 - деца испод шест година старости без 
пратиоца, 
 - лица под дејством алкохола или дроге, 
 - лица оболела од заразне болести, 
 - животиње, посмртни остаци, експло-
зиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, 
нагризајуће, заразне материје и органски 
пероксиди. 
 

Члан 32. 
Такси возач обавезан је да за време 

такси превоза буде уредан. 
Такси возач у току рада не сме бити 

одевен у кратке панталоне, шортс, мајицу без 
рукава и без адекватне обуће. 

 
9. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 33. 

Извршни орган општине својом 
Одлуком утврђује и усклађује економски 
најнижу цену у оквиру такси тарифе по којој се 
такси превоз мора обављати на територији 
општине. 

Цена такси превоза наплаћује се у 
износу који покаже таксиметар, који мора бити 
подешен искључиво у складу са одлуком из 
предходног става. 

У цену такси превоза урачунат је и 
превоз личног пртљага путника.  

Уколико корисник такси превоза 
поседује ствари које се не сматрају ручним 
пртљагом, такси возач је дужан да корисника 
услуге такси превоза обавестити пре уласка у 
такси возило да се врши наплата превоза 
пртљага, и та цена мора бити учитана у мерни 
инструмент, тј.таксиметар. 

Такси возач је дужан да, на захтев 
корисника услуге ауто-такси превоза, изда 
рачун за обављени превоз који садржи датум, 
релацију или километражу, цену превоза и који 
је потписан и оверен печатом превозника. 

У случају да такси возач не укључи 
таксиметар на почетку вожње, путник није у 
обавези да плати цену услуге такси превоза. 

 
Члан 34. 

У случају да није у могућности да 
заврши започети такси превоз на територији 

општине Врњачка Бања, такси возачу припада 
као накнада износ који у моменту превоза 
покаже таксиметар умањен за цену старта уз 
обавезу обезбеђивања другог такси возила. 

 
Члан 35. 

О пријему других путника у току такси 
превоза до места опредељења одлучује путник 
који је започео коришћење такси превоза уз 
сагласност такси возача. 

Ако путник који је примљен у току 
такси превоза наставља коришћење такси 
превоза после места опредељења путника који 
је започео коришћење овог превоза, наставак 
вожње се сматра започињањем такси превоза. 

 
Члан 36. 

Ако више путника истовремено 
користи превоз до истог места опредељења, 
цену такси превоза плаћа путник који је 
започео коришћење такси превоза. 

 
Члан 37.  

Предузетници и друга правна лица са 
седиштем ван територије општине Врњачка 
Бања  могу обавити, такси превоз који су 
започели на територији своје општине за који 
имају издато одобрење надлежног органа, а 
који се делом обавља и на територији општине 
Врњачка Бања, под условима прописаним 
законом и овом одлуком. 
 
10. НАДЗОР 
 

Члан 38. 
Надзор над применом одредаба ове 

Одлуке врши орган Општинске управе за 
послове саобраћаја. 

Инспекцијски надзор над применом 
одредба ове одлуке врши надлежно одељење 
Општинске управе општине Врњачка Бања 
преко инспектора за саобраћај. 

 
Члан 39. 

У вршењу инспекцијског надзора 
општински инспектор за саобраћај дужан је и 
овлашћен да: 
 - забрани превоз и употребу 
саобраћајних средстава ако се превоз обавља, 
односно средства употребљавају противно 
прописима;  
 - искључи возило којим се врши делатност 
ванлинијског превоза, ауто-такси превоза 
противно одредбама закона, одреди место 
паркирања и одузме саобраћајну дозволу и 
регистарске таблице у трајању од пет дана, а у 
случају поновног искључивања возила истог 
превозника, привредног друштва, другог правног 
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лица, предузетника или физичког лица у трајању 
од десет дана; 
 - привремено одузме возило које је 
употребљено за извршење прекршаја или 
привредног преступа, до правоснажног оконча-
ња прекршајног, односно поступка за привре-
дне преступе и изда потврду о одузимању 
возила; 
 - привремено одузме идентификациону 
исправу, којом је утврђено право на обављање 
делатности, до отклањања утврђене неправил-
ности и изда потврду о одузимању исте;  

 
Члан 40. 

       Против решења овлашћеног лица 
Општинске управе-општинског инспектора за 
саобраћај којим се налажу мере из области 
ванлинијског превоза, ауто-такси превоза 
путника може се изјавити жалба надлежном 
органу у складу са важећим позитивно 
правним прописима који регулишу ову област, 
у року од осам дана од дана достављања. 
  Жалба на решење општинског 
инспектора за саобраћај из става 1.овог члана 
не одлаже извршење решења. 
  Против решења надлежног одељења 
Општинске управе за послове саобраћаја која 
се доносе у поступку техничког регулисања 
делатности такси превоза на територији 
општине Врњачка Бања може се изјавити 
жалба Општинском већу, у року од осам дана 
од дана достављања. 

 
Члан 41.  

Превозник, односно физичко и правно 
лице, коме је у вршењу јавног превоза или 
превоза за сопствене потребе искључено 
возило, дужан је да на месту паркирања које му 
је одређено, обезбеди возило.  
 

Члан 42. 
Привредно друштво, друго правно 

лице, предузетник или физичко лице-такси 
возач  дужни су да саобраћајном инспектору 
омогуће неометано вршење послова, ставе на 
увид сва потребна документа, да у року који 
инспектор одреди доставе потребне податке и 
поступе по налогу инспектора. 

 
11. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 43. 
Новчаном казном од 50.000 до 

1.000.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице: 

1. уколико обавља делатност такси 
превоза супротно члану 3.Одлуке, 

2. уколико отпочне обављати, односно 
обавља такси превоз супротно члану 
6.Одлуке, 

3. уколико такси возач не поседује 
одобрење надлежног органа, односно 
не испуњава услове прописане чланом 
7.ставом 2.Одлуке, 

4. уколико обавља делатност такси 
превоза, а при томе није испунио 
услове прописане чланом 8.одлуке, 

5. ако за обављаље такси превоза ангажује 
лице супротно одредби члана 8.став 
1.тачка 3.одлуке, 

6. ако поступи супротно члану 9.одлуке, 
односно обавља такси превоз путника 
возилом које не испуњава услове из 
члана 10. став 1.одлуке, 

7. ако поступа супротно члану 10.став 2, 
односно обавља такси превоз путника 
са возилом које нема јединствену боју, 

8. ако за време трајања инспекцијског 
искључења возила, користи возило 
(члан 10.став 5.одлуке), 

9. ако у возилу које није такси возило 
поседује уграђен таксиметар (члан 
10.став 6.одлуке), 

10. ако такси возач приликом обављања 
такси превоза са собом не носи такси 
дозволу или исту не покаже 
саобраћајном инспектору на захтев 
истога (члан 16.став 1.одлуке), 

11. ако се легитимација такси возача не 
налази у возилу у складу са чланом 
16.став 2.одлуке, 

12. ако се индентификациона ветробранска 
налепница не налази на возилу у складу 
са чланом 17.ставом 1.одлуке, 

13. ако кровна ознака „ТАXI“ није у складу 
са чланом 17.ставом 3.Одлуке и иста 
није постављена паралелно са 
ветробранским стаклом, 

14. ако се на крову возила налазе други 
натписи-рекламни панои, осим кровне 
ознаке „ТАXI“ (члан 17.став 4.одлуке), 

15. ако било којом својом радњом поступе 
супротно члану 17.ставу 5.одлуке, 

16. ако поступи супротно члану 18.одлуке, 
17. ако користи такси стајалиште супротно 

члану 21.ставу 2.одлуке,  
18. ако користи аутобуска стајалишта која 

су одређена одлуком општине за 
линијски превоз путника (члан 21.став 
6.одлуке), 

19. ако такси возач поступи супротно 
члану 22.одлуке, 

20. ако такси возач поступи супротно 
члану 24.одлуке, 

21. ако за време превоза путника светло на 
кровној ознаци у делу који садржи 
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назив ''ТАXI'' није искључено (члан 
25.одлуке), 

22. ако такси возач превоз не обави путем 
који му путник одреди, односно 
најкраћим путем до места опредељења 
путника(члан 26.одлуке), 

23. ако такси возач поступи супротно 
члану 27.одлуке, 

24. ако такси возач у време обављања такси 
превоза возило паркира ван такси 
стајалишта (члан 28.одлуке), 

25. ако такси возач за време обављања 
делатности такси превоза код себе нема 
такси дозволу, легитимацију такси 
возача, потврду о погодности и полису 
за осигурање путника од последица 
несрећног случаја у јавном превозу 
(члан 29.одлуке), 

26. ако возач такси возило користи за 
сопствене потребе , а са истога није 
уклонио кровну ознаку ''ТАXI'' (члан 
30.став 1.одлуке), 

27. ако возач такси возило користи за 
сопствене потребе а при томе исто 
паркира на такси стајалишту (члан 
30.став 2.одлуке), 

28. ако такси возач поступи супротно 
члану 31.одлуке, 

29. ако такси возач поступи супротно 
члану 32.одлуке, 

30. ако такси возач за услугу превоза 
наплати износ супротан износу који 
покаже таксиметар, или таксиметар 
није подешен у складу са економски 
најнижом ценом (члан 33.став 
2.одлуке), 

31. уколико такси возач наплати кориснику 
превоза превоз личног пртљага (члан 
33.став 3одлуке), 

32. ако такси возач поступи супротно 
члану 33.ставу 4.и 5.одлуке, 

33. ако не заврши започети превоз а при 
томе не наплати износ који покаже 
таксиметар умањен за цену старта, као 
и не обезбеди друго такси возила (члан 
34.одлуке), 

34. ако такси возач у току такси превоза 
путника који је започео коришћење 
такси превоза, без сагласности 
корисника превоза изврши пријем 
других путника у возило (члан 
35.став1.одлуке), 

35. ако такси возач накнаду за обављени 
такси превоз наплати супротно одредби 
члана 36.Одлуке, 

36. ако такси возач поступи супротно 
члану 37.одлуке, 

37. ако не поступи по наложеним обавеза-
ма из члана 39.одлуке, 

38. ако такси возач не обезбеди возило  на 
месту паркирања које му је одређено 
(члан 40.одлуке), 

39. ако правно лице односно такси возач 
поступи супротно члану 41.Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 
 

Члан 44. 
Новчаном казном од 5.000,00 до 

250.000,00 динара казниће се за прекршај  
предузетник: 

1. уколико обавља делатност такси 
превоза супротно члану 3.Одлуке, 

2. уколико отпочне обављати, односно 
обавља такси превоз супротно члану 
6.Одлуке, 

3. ако обавља делатност такси превоза а 
при томе није испунио услове из члана 
7.став 1.одлуке, 

4. уколико не поседује одобрење надле-
жног органа, односно не испуњава 
услове прописане чланом 7.ставом 
2.Одлуке, 

5. ако за обављање такси превоза у 
статусу запосленог лица ангажује лице 
супротно члану 7.став 1.,2.,3 и 9.одлуке 

6. ако поступи супротно члану 9.одлуке, 
односно обавља такси превоз путника 
возилом које не испуњава услове из 
члана 10. став 1.одлуке,  

7. ако поступа супротно члану 10.став 2, 
односно обавља такси превоз путника 
са возилом које нема јединствену боју, 

8. ако за време трајања инспекцијског 
искључења возила, користи возило 
(члан 10.став 5.одлуке), 

9. ако у возилу које није такси возило 
поседује уграђен таксиметар (члан 
10.став 6.одлуке), 

10. ако приликом обављања такси превоза 
са собом не носи такси дозволу или 
исту не покаже саобраћајном инспекто-
ру на захтев истога (члан 16.став 
1.одлуке) 

11. ако се легитимација такси возача не 
налази у возилу у складу са чланом 
16.став 2.одлуке, 

12. ако се индентификациона ветробранска 
налепница не налази на возилу у складу 
са чланом 17.ставом 1.одлуке, 

13. ако кровна ознака „ТАXI“ није у складу 
са чланом 17.ставом 3.Одлуке и иста 
није постављена паралелно са 
ветробранским стаклом, 
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14. ако се на крову возила налазе други 

натписи-рекламни панои, осим кровне 
ознаке „ТАXI“ (члан 17.став 4.одлуке), 

15. ако било којом својом радњом поступе 
супротно члану 17.ставу 5.одлуке, 

16. ако поступи супротно члану 18.одлуке, 
17. ако користи такси стајалиште супротно 

члану 21.ставу 2.одлуке,  
18. ако користи аутобуска стајалишта која 

су одређена одлуком општине за 
линијски превоз путника (члан 21.став 
6.одлуке), 

19. ако поступи супротно члану 22.одлуке, 
20. ако поступи супротно члану 24.одлуке, 
21. ако за време превоза путника светло на 

кровној ознаци у делу који садржи 
назив ''ТАXI'' није искључено (члан 
25.одлуке), 

22. ако превоз не обави путем који му 
путник одреди, односно најкраћим 
путем до места опредељења путника 
(члан 26.одлуке), 

23. ако поступи супротно члану 27.одлуке, 
24. ако у време обављања такси превоза 

возило паркира ван такси стајалишта 
(члан 28.одлуке), 

25. ако за време обављања делатности 
такси превоза код себе нема такси 
дозволу, легитимацију такси возача, 
потврду о погодности и полису за 
осигурање путника од последица 
несрећног случаја у јавном превозу 
(члан 29.одлуке), 

26. ако такси возило користи за сопствене 
потребе, а са истога није уклонио 
кровну ознаку ''ТАXI'' (члан 30.став 
1.одлуке), 

27. ако такси возило користи за сопствене 
потребе а при томе исто паркира на 
такси стајалишту (члан 30.став 
2.одлуке), 

28. ако поступи супротно члану 31.одлуке, 
29. ако поступи супротно члану 32.одлуке, 
30. ако за услугу превоза наплати износ 

супротан износу који покаже такси-
метар, или таксиметар није подешен у 
складу са економски најнижом ценом 
(члан 33.став 2.одлуке), 

31. уколико наплати кориснику превоза 
превоз личног пртљага (члан 33.став 
3.одлуке), 

32. ако поступи супротно члану 33.ставу 
4.и 5.одлуке, 

33. ако не заврши започети превоз а при 
томе не наплати износ који покаже 
таксиметар умањен за цену старта, као 
и не обезбеди друго такси возила (члан 
34.одлуке), 

34. ако у току такси превоза путника који је 
започео коришћење такси превоза, без 
сагласности корисника превоза изврши 
пријем других путника у возило (члан 
35.став1.одлуке), 

35. ако накнаду за обављени такси превоз 
наплати супротно одредби члана 
36.Одлуке, 

36. ако поступи супротно члану 37.одлуке, 
37. ако не поступи по наложеним 

обавезама из члана 39.одлуке, 
38. ако не обезбеди возило  на месту 

паркирања које му је одређено (члан 
40.одлуке), 

39. ако поступи супротно члану 41.Одлуке. 
 

Члан 45. 
         Новчаном казном од 5.000,00 до 
250.000,00 динара казниће се прекршај 
предузетник ако запослени-такси возач у  
предузетничкој радњи: 

1. уколико обавља делатност такси 
превоза супротно члану 3.Одлуке, 

2. уколико отпочне обављати, односно 
обавља такси превоз супротно члану 
6.Одлуке, 

3. уколико такси возач не поседује 
одобрење надлежног органа, односно 
не испуњава услове прописане чланом 
7.ставом 2.Одлуке, 

4. ако поступи супротно члану 9.одлуке, 
односно обавља такси превоз путника 
возилом које не испуњава услове из 
члана 10. став 1.одлуке, 

5. ако поступа супротно члану 10.став 2, 
односно обавља такси превоз путника 
са возилом које нема јединствену боју, 

6. ако за време трајања инспекцијског 
искључења возила, користи возило 
(члан 10.став 5.одлуке), 

7. ако такси возач приликом обављања 
такси превоза са собом не носи такси 
дозволу или исту не покаже 
саобраћајном инспектору на захтев 
истога (члан 16.став 1.одлуке), 

8. ако се легитимација такси возача не 
налази у возилу у складу са чланом 
16.став 2.одлуке, 

9. ако било којом својом радњом такси 
возач поступи супротно члану 17.ставу 
5.одлуке, 

10. ако такси возач користи такси стајали-
ште супротно члану 21.ставу 2.одлуке,  

11. ако такси возач користи аутобуска 
стајалишта која су одређена одлуком 
општине за линијски превоз путника 
(члан 21.став 6.одлуке), 

12. ако такси возач поступи супротно 
члану 22.одлуке, 
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13. ако такси возач поступи супротно 

члану 24.одлуке, 
14. ако такси возач за време превоза 

путника светло на кровној ознаци у 
делу који садржи назив ''ТАXI'' не 
искључи (члан 25.одлуке), 

15. ако такси возач превоз не обави путем 
који му путник одреди, односно 
најкраћим путем до места опредељења 
путника (члан 26.одлуке), 

16. ако такси возач поступи супротно 
члану 27.одлуке, 

17. ако такси возач у време обављања такси 
превоза возило паркира ван такси 
стајалишта (члан 28.одлуке), 

18. ако такси возач за време обављања 
делатности такси превоза код себе нема 
такси дозволу, легитимацију такси 
возача, потврду о погодности и полису 
за осигурање путника од последица 
несрећног случаја у јавном превозу 
(члан 29.одлуке), 

19. ако такси возач такси возило користи за 
сопствене потребе, а са истога није 
уклонио кровну ознаку ''ТАXI'' (члан 
30.став 1.одлуке), 

20. ако такси возач такси возило користи за 
сопствене потребе а при томе исто 
паркира на такси стајалишту (члан 
30.став 2.одлуке), 

21. ако такси возач поступи супротно 
члану 31.одлуке, 

22. ако такси возач поступи супротно 
члану 32.одлуке, 

23. ако такси возач за услугу превоза 
наплати износ супротан износу који 
покаже таксиметар, или таксиметар 
није подешен у складу са економски 
најнижом ценом (члан 33.став 
2.одлуке), 

24. уколико такси возач наплати кориснику 
превоза превоз личног пртљага (члан 
33.став 30.одлуке), 

25. ако такси возач поступи супротно 
члану 33.ставу 4.и 5.одлуке, 

26. ако таксивозач не заврши започети 
превоз а при томе не наплати износ који 
покаже таксиметар умањен за цену 
старта, као и не обезбеди друго такси 
возила (члан 34.одлуке), 

27. ако такси возач у току такси превоза 
путника који је започео коришћење 
такси превоза, без сагласности 
корисника превоза изврши пријем 
других путника у возило (члан 
35.став1.одлуке), 

28. ако такси возач накнаду за обављени 
такси превоз наплати супротно одредби 
члана 36.Одлуке, 

29. ако такси возач поступи супротно 
члану 37.одлуке, 

30. ако такси возач не поступи по 
наложеним обавезама из члана 
39.одлуке, 

31. ако такси возач не обезбеди возило на 
месту паркирања које му је одређено 
(члан 40.одлуке), 

32. ако правно лице односно такси возач 
поступи супротно члану 41.Одлуке. 

      
Члан 46. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице-такси возач: 

1. ако обавља делатност такси превоза а 
при томе нема одобрење надлежног 
органа, члан 6.одлуке, 

2. ако у статусу запосленог лица код 
правног лица или предузетника обавља 
такси превоз, супротно одредби члана 
8. став 2 одлуке, 

3. ако за време трајања инспекцијског 
искључења возила, користи возило 
(члан 10.став 5.одлуке), 

4. ако приликом обављања такси превоза 
са собом не носи такси дозволу или 
исту не покаже саобраћајном 
инспектору на захтев истога (члан 
16.став 1.одлуке), 

5. ако се легитимација такси возача не 
налази у возилу у складу са чланом 
16.став 2.одлуке, 

6. ако било којом својом радњом поступи 
супротно члану 17.ставу 5.одлуке, 

7. ако користи такси стајалиште супротно 
члану 21.ставу 2.одлуке,  

8. ако користи аутобуска стајалишта која 
су одређена одлуком општине за 
линијски превоз путника (члан 21.став 
6.одлуке), 

9. ако поступи супротно члану 22.одлуке, 
10. ако поступи супротно члану 24.одлуке, 
11. ако за време превоза путника светло на 

кровној ознаци у делу који садржи 
назив ''ТАXI'' не искључи (члан 
25.одлуке), 

12. ако превоз не обави путем који му 
путник одреди, односно најкраћим 
путем до места опредељења путника 
(члан 26.одлуке), 

13. ако поступи супротно члану 27.одлуке, 
14. ако у време обављања такси превоза 

возило паркира ван такси стајалишта 
(члан 28.одлуке), 

15. ако за време обављања делатности 
такси превоза код себе нема такси 
дозволу, легитимацију такси возача, 
потврду о погодности и полису за 
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осигурање путника од последица 
несрећног случаја у јавном превозу 
(члан 29.одлуке), 

16. ако такси возило користи за сопствене 
потребе, а са истога није уклонио 
кровну ознаку ''ТАXI'' (члан 30.став 
1.одлуке), 

17. ако такси возило користи за сопствене 
потребе а при томе исто паркира на 
такси стајалишту (члан 30.став 
2.одлуке), 

18. ако поступи супротно члану 31.одлуке, 
19. ако поступи супротно члану 32.одлуке, 
20. ако за услугу превоза наплати износ 

супротан износу који покаже 
таксиметар, (члан 33.став 2.одлуке), 

21. уколико наплати кориснику превоза 
превоз личног пртљага (члан 33.став 
30.одлуке), 

22. ако поступи супротно члану 33.ставу 
4.и 5.одлуке, 

23. ако не заврши започети превоз а при 
томе не наплати износ који покаже 
таксиметар умањен за цену старта, као 
и не обезбеди друго такси возила (члан 
34.одлуке), 

24. ако у току такси превоза путника који је 
започео коришћење такси превоза, без 
сагласности корисника превоза изврши 
пријем других путника у возило (члан 
35.став1.одлуке), 

25. ако накнаду за обављени такси превоз 
наплати супротно одредби члана 
36.Одлуке, 

26. ако поступи супротно члану 37.одлуке, 
27. ако не поступи по наложеним 

обавезама из члана 39.одлуке, 
28. ако не обезбеди возило на месту 

паркирања које му је одређено (члан 
40.одлуке), 

29. ако поступи супротно члану 41.одлуке. 
 

Члан 47. 
  Новчаном казном од 2.500,00 до 
75.000,00 динара, казниће се за пркршај 
физичко лице, уколико обавља такси превоз 
супротно члану 6. Одлуке и уколико користи 
такси стајалиште супротно члану 21. Одлуке. 
  

Члан 48. 
Новчаном казном од 50.000,00 до 

1.000.000,00 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако на територији општине обавља 
такси превоз супротно одредбама члана 
37.Одлуке. 

За прекршај из става 1.овог члана 
казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара. 

За прекршај из става 1.овог члана 
казниће се предузетник-такси возач новчаном 
казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара. 
 
 
12. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 49. 

Правна лица и предузетници који на 
дан ступања на снагу ове одлуке обављају 
такси превоз дужни су да ускладе своје 
пословање са одредбама ове одлуке најкасније 
до 31. децембра 2011. године, осим у односу на 
услове прописане у чл.10.став 1.тачка 2. ове 
Одлуке, за које се утврђује рок 01.март 
2013.године. 

 
Члан 50. 

Уколико правно лице или предузетник 
не ускладе своје пословање у складу са чланом 
49. ове одлуке надлежни орган, обавестиће 
Агенцију за регистрацију привредних субјеката 
да нису испуњени услови за обављање такси 
превоза. 

 
Члан 51. 

Поступак по пријави за упис у регистар 
за обављање такси превоза који је започет, по 
коме није донето решење до дана почетка 
примене ове одлуке наставиће се по одредбама 
ове одлуке. 

 
Члан 52. 

Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 
("Службени лист општине Врњачка Бања", 
бр.5/07, 27/08, 13/09, 7/10-др. одлука и 11/10) . 

 
Члан 53. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 
дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања.“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-216/11 од  12.7.2011.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
174. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
својој 22.  редовној седници одржаној дана 
12.7.2011.године, на основу чл. 32. став 1. тачка 
16. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр.129/07), чл. 36. став 1. тачка 20. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
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Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст), 
донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У ТРГОВИНСКИМ, 
ЗАНАТСКИМ И УГОСТИТЕЉСКИМ 

ОБЈЕКТИМА 
 

Члан. 1. 
 Врши се измена и допуна Одлуке о 
радном времену у трговинским, занатским и 
угоститељским објектима (''Сл.лист општине 
Краљево'', бр.9/05, ''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 2/07 и 2/08 ), у чл.1. став 1. иза 
текста: ''Врњачка Бања'', брише се тачка и 
додаје текст: „и распоред, почетак и завршетак 
радног времена за време одржавања приредби, 
прослава и манифестација подржаних од 
стране општине, јавних предузећа, установа и 
организација (у даљем тексту: манифестације), 
у складу са потребама грађана на територији 
општине Врњачка Бања''. 
 

Члан 2. 
 У чл. 2. став 1. испред речи: 
„предузеће“ додаје се текст: ''организатори 
приредби, прослава и манифестација'', а 
задржава се преостали део текста до краја 
реченице. 
 

Члан 3. 
 У чл.8. – иза става 1. додаје се став 2. и 
гласи: '' Дозвољени завршетак манифестације је 
до 04,00 часова уз претходно прибављено 
одобрење од стране надлежног органа 
општине''. 
 Став 2. који постаје став 3., мења се и 
гласи: 
 ''Власник угоститељског објекта из чл. 
7. ове Одлуке, односно организатор манифеста-
ције из чл. 8. став 2., дужан је да најкасније  2 
(два) дана пре почетка дешавања из става 1. и 
2. овог члана прибави одобрење о дужини 
радног времена које доноси комунална инспе-
кција Општинске управе општине Врњачка 
Бања.'' 
 Додаје се став 4. који гласи:  
 ''Уз претходно прибављено одобрење 
надлежног органа, музички програм у време 
трајања манифестација, може се изводити 
најдуже до 04,00 часа.'' 
 

Члан 4. 
 У чл.9. иза речи: ''објекти'' додаје се: 
'',односно организатори манифестације'' и 
задржава се преостали део текста до краја 
реченице где се испред тачке додаје текст: 
''односно организатору манифестације''. 

Члан 5. 
 Казнене одредбе прописане  чл. 14. и 
15. у основном тексту Одлуке мењају се чл. 6. 
Одлуке о изменама и допунама Одлука којима 
су одређене казне за прекршаје. (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.7/10). 

 
Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Сл.листу општине 
Врњачка Бања''. 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 130-4/11 од 12.7.2011. године. 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
175. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 22. 
редовној седници, одржаној дана 12.7.2011. године, 
по разматрању закључка Општинског већа бр. 9-
127/11 од 04.04.2011. године, на основу чл. 20. став 
1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), чл. 11. и 13. Закона о 
комуналним делатностима (''Сл.гласник РС'', бр. 
16/97 и 42/98) и чл. 14. став 1. тачка 6. Статута 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен текст), 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 
I. 

 У Одлуци о начину вршења послова 
комуналне делатности уређења, коришћења и 
одржавања јавних паркиралишта на територији 
општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 6/11), у тачки I став 1. се мења 
и гласи:  

''Овлашћује се Јавно правобранилаштво 
општине Врњачка Бања да пре и у току поступка 
правног спора раскида уговора бр. 110-173/08 од 
10.12.2008.године, који је закључен између  
општине Врњачка Бања и предузећа ''Паркинг 
систем и гараже'' д.о.о. Београд, а сада предузећа 
''Метропаркинг'' д.о.о. из Београда,  по решњу 
АПР-а бр.БД22801/10 од 16.03.2010.године без 
промене власничке структуре овог привредног 
субјекта, реши посредовањем (медијацијом) или на 
други миран начин, а све у складу са важећим 
одредбама Закона о парничном поступку.'' 



 Страна 19     -   Број  11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     13.7.2011. године 
  

 
 У  тачки I став 2. реч: ''државне'' брише се, 
тако да став 2. сада гласи: ''Обавезује се 
организациона јединица Општинске управе 
надлежна за послове јавних набавки да у складу са 
важећим законским прописима спроведе поступак 
за ангажовање овлашћене институције (заводи за 
вештачења или др.институције), која ће у својству 
вештака учествовати у поступку  раскида уговора 
из става 1. ове тачке, након чега ће се у овом 
поступку утврдити међусобна потраживања и 
обавезе између уговарача по наведеном уговору.'' 
 

II. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Врњачка Бања''. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 344-217/11 од  12.7.2011.године 
     

   ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
176. 
 Скупштина општине Врњачка Бања на 
22. редовној седници, одржаној 
12.7.2011.године, на основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 
129/2007), члана 27. и 28.  Закона о јавним 
набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 116/2008), 
члана 42. и 54. Закона о буџетском систему 
(''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, 73/10 и 101/10),  
члана 36. и 59. Статута општине Врњачка Бања 
(''Сл. лист општине Врњачка Бања'', бр.13/10 - 
пречишћен текст), доноси  

 
О Д Л У К У  

о одобравању јавних набавки инвестиционог 
значаја   

 
Члан 1. 

 Овом одлуком се одобравају јавне 
набавке инвестиционог значаја за које уговор о 
јавној набавци траје више година на основу 
инвестиционог програма, у складу са законом. 
 

Члан 2. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања доноси одлуку о одобравању 
појединачних јавних набавки од инвестиционог 
значаја за општину Врњачка Бања за које 
уговор о јавној набавци траје више година. 
 

Члан 3. 
 Обавезује се Одељење за финансије и 
буџет Општинске управе општине Врњачка 
Бања да у нацрту одлука о буџету у периоду за 

које траје уговор о јавној набавци 
инвестиционог значаја, предвиди  средства. 
 Обавезује се Општинско веће општине 
Врњачка Бања да у предлогу одлука о буџету у 
периоду за које траје уговор о јавној набавци 
инвестиционог значаја, предвиди  средства, 
које Скупштина општине Врњачка Бања 
доноси. 
 

Члан 4.  
             Обавезује се потписник уговора, 
односно наручилац да у уговору о јавној наба-
вци која траје више година, предвиди одредбу 
која одређује да се наручилац обавезује да 
преузима обавезе до висине средстава која су 
утврђена актом о финансирању локалне самоу-
праве за сваку посебну годину у којој се уговор 
извршава. 
 

Члан 5. 
 Укупна вредност јавних набавки од 
инвестиционог значаја које трају више година,  
не може бити виша од 20% висине буџета у 
текућој години. 
 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења, а објавиће се у ''Сл.листу 
општине Врњачка Бања''.  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1141/11 од 12.7.2011.године 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
  Петар Арсић,с.р. 

_________________________________________ 
 
177. 

 Скупштина општине Врњачка Бања, на 
22.редовној седници одржаној дана 12.7.2011. 
године,  на основу чл. 27. став 8. Одлуке о  
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10 и 6/11) и чл. 
36.  Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 13/10-пречишћен 
текст), донела је 
 

ОДЛУКУ 
 о изменама и допунама Правилника о 

условима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта инвеститорима који 

граде, односно легализују објекте из чл. 28 став 
8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 

утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.15/10) 
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Члан 1. 

 У називу Правилника о условима за 
умањење накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта инвеститорима који граде, односно 
легализују објекте из чл. 28. став 8. Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр.15/10) и у чл.1. 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.3/11 и 
6/11''), текст: ''(''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр.15/10)'', се брише. 

 
Члан 2. 

 У чл. 2. Правилника иза тачке 1. додаје 
се тачка 1а која гласи: ''Да се инвеститор 
уговором обавеже да ће у току градње, односно 
експлоатације објеката из чл.27. став 8. Одлуке 
о критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта, користи 
обновљиве изворе енергије и то: соларне 
енергије, енергије ветра, енергије воде, 
односно топлотне пумпе, осим енергије 
добијене из биомасе, уз услов да уколико за 
потребе инсталирања опреме која служи 
обновљивим изворима енергије може 
променити геометрију кровних равни у складу 
са важећим планским документима и 
позитивно правним прописима који регулишу 
област планирања и изградње, осим промене 
висине објекта.'' 
 У тачки 3. ставу 1. се иза речи: ''који су 
предмет умањења накнаде'', ставља зарез и 
додаје текст: ''односно неће мењати врсту 
енергије у експлоатацији објекта''. 
  

Члан 3. 
 У чл. 3. став 1. иза тачке 1. додаје се 
тачка 1а која гласи: ''Пројекат изградње, 
односно постављања опреме и инсталација за 
коришћење обновљивих извора енергије, 
уколико се исте не налазе у Пројекту на основу 
кога се добија грађевинска дозвола, односно 
пројекту изведеног стања објекта ако се објекат 
легализује.'' 
 

Члан 4. 
 Члан 4. мења се и гласи: ''Испуњењем 
услова из чл 2. овог Правилника инвеститор 
може остварити право на умањење обрачунате 
накнаде у складу са чл. 9. Одлуке на тај начин 
што се тако обрачуната накнада умањује за 
80.000,00 динара, по сваком запосленом на чији 
пријем се обавезао уговором са ЈП Дирекцијом 
за планирање и изградњу па на тако 
обрачунати износ накнаде, остварује право на 

умањење од 30%, за једнократно плаћање 
накнаде. 
 Испуњењем услова из чл.2 овог 
Правилника инвеститор може остварити право 
на умањење обрачунате накнаде у складу са чл. 
9. Одлуке на тај начин што се тако обрачуната 
накнада умањује за 15.000,оо динара на сваких 
1 кw инсталиране снаге добијене из обновљи-
вих извора енергије.“ 
 Укупан проценат умањења из Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и уређи-
вање грађевинског земљишта и овог Правилни-
ка не може бити већи од 80%.'' 
 

Члан 5. 
 У чл. 5. став 3. алинеја 1. у тексту у 
загради, а који се односи на тачке из чл.2. 
Правилника иза броја 1. додаје се број: ''1а.'' 
 

Члан 6. 
 Задужује се Служба за скупштинске и 
нормативно-правне послове да у складу са 
овом Одлуком направи пречишћен текст 
Правилника и изврши евентуалне техничке 
редакције и исправке у складу са изворним 
документом. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у  ''Сл.листу  опшштине 
Врњачка Бања.'' 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
         Број: 400-1142/11 од 12.7.2011.године 
 
        ПРЕДСЕДНИК 
  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                            Петар Арсић,с.р. 
________________________________________ 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 
178. 
 Општинско веће Врњачка Бања на 
својој редовној 60. седници, одржаној дана 
04.07.2011. године, на основу чл. 4. Одлуке о 
монтажним објектима („Сл.лист општине 
Врњ.Бања“, бр. 15/10), чл. 59. Статута општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњ.Бања“, 
бр.13/10-пречишћен текст), и чл. 33. 
Пословника о раду Општинског већа општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњ.Бања“, 
бр.7/09), доноси 
 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА 

ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се измена и 
допуна Плана општег распореда места за 
постављање монтажних објеката у Врњачкој 
Бањи („Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр. 4/11 и 
6/11), тако што у чл. 2. у ставу 8. иза алинеје 2. 
додаје алинеја 3. која гласи: 
 „и једна тезга за продају воћа и поврћа 
у ознаци Т1 у графичком прилогу на поменутој 
локацији Пахуљица“. 
 

Члан 2. 
 У члану 12. у тачки 9. мења се текст у 
другој реченици, тако да гласи: 
 „Предвиђа се тридесет пет места до 
површине 2м2 у ознаци М1-М35 у графичком 
прилогу“. 
 

Члан 3. 
 У члану 10. додаје се став 5. који гласи: 
„5. Летња позорница 
 На овој локацијиј може се формирати 
летња башта, приказана у графичком прилогу, 
у складу са одобрењем надлежног органа опш-
тинске управе, максималне површине 100 м2.“ 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у „Сл.листу општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 350-1090/11 од 04.07.2011.год. 

                                              
   ПРЕДСЕДНИК 
       ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                    Зоран Сеизовић,с.р. 
______________________________________ 
 
179. 
    Општинско веће општине Врњачка 
Бања на својој редовној 60 седници, одржаној 
дана 4.7.2011. године, на основу чл. 59.и 
112.Статута општине Врњачка Бања (Сл. 
лист општине Врњачка Бања", бр.13/10-
пречишћен текст), и чл. 33. Пословника о 
раду Општинског већа општине Врњачка 
Бања («Сл.лист општине Врњачка Бања», 
бр.7/09),   даје следеће 

  
АУТЕНТЕЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

ПЛАНА ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА  И 

ОПРЕМЕ У   ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 
 

1.Општинско веће општине Врњачка Бања је 
донело План општег распореда места за 

постављање монтажних објеката у Врњ.Бањи 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.4/11 и 
6/11) који је ступио на снагу 7.4.2011.године 
односно 28.4.2011.године.  
 
2. Овим Планом у чл.12.тачка 7. ближе је 
дифинисана локација за израду фотографија 
на шољама на следећи начин: „7.Утврђује се 
локација за израду фотографија на шољама 
поред терасе хотела ''Слобода'' у свему према 
графичком прилогу означен са ШФ 
квадратуре 1м2”. 
 
3.Ову одредбу треба разумети тако да се  
локација за израду фотографија на шољама 
односи и на израду фотографија на 
тањирима, пепељарама и магнетима“  
 
4.Ово аутентично тумачење је саставни део 
Плана општег распореда места за постављање 
монтажних објеката у Врњачкпј Бањи 
(„Сл.лист општине Врњ.Бања“, бр.4/11 и 6/11). 
 
5. Ово аутентично тумачење објавити у 
„Сл.листу општине Врњачка Бања“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
ВРЊАЧКА БАЊА 

Број:350-223/11 од 4.7.2011.године 
                                                                                                 
    ПРЕДСЕДНИК  
            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
180. 

 Општинско веће општине Врњачка 
Бања на 60. седници одржаној дана 4.07.2011. 
године, на основу чл. 42. Одлуке о монтажним 
објектима („Сл. лист општине Врњачка Бања'', 
бр.15/10, 6/11), чл. 15. и 16. Плана општег 
распореда места за постављање монтажних 
објеката у Врњачкој Бањи („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 4/11,6/11), и чл. 56. Статута 
општине Врњачка Бања („Сл. лист општине 
Врњачка Бања“, бр. 1/09), доноси: 
 

ПЛАН ОПШТЕГ РАСПОРЕДА МЕСТА 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА ВРЊАЧКОГ КАРНЕВАЛА 
 

Члан 1. 
Овим Планом се утврђују и уређују 

локације за постављање, услови, број и врста 
монтажних објеката на Променади у Врњачкој 
Бањи за време одржавања „Врњачког 
карневала“ од 10.07. до 17.07.2011.године. 
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 Саставни део овог Плана је графички 
прилог општег распореда места монтажних 
објеката за време одржавања „Врњачког 
карневала“ у Врњачкој Бањи. 
 

Члан 2. 
 Утврђују се локације за постављање 
монтажних објеката за извођење програма 
Врњачког карневала и то: 
А. Главна бина – на Тргу културе 
(12мх9м=108м2) и монтажни простор иза бина 
за пресвлачење певача за 13 и 14. 07. 2011. 
године (15х5м=75м2) 
Б. ВИП-ложа – на бини код библиотеке на Тргу 
културе – 40м2 

В. Постављање рампе на степеницама код 
Библиотеке 
Г. Бина бр. 2.- код „Врапца“- 80м2

Д. Монтажни фудбалски терен за 11 и 12. 
07.2011.године, површине 12х9м= 108м2 за    
фудбалски турнир „УРБАН СОКЕР“ – на Тргу 
културе код библиотеке. 
 

Члан 3. 
Утврђују се локације – распоред монта-

жних објеката за продају  пића (воде, сокова и 
пива), помфрита, палачинки, америчких кро-
фница, шећерне пене, лицидерских срца, 
бомбона и маски на површини јавне намене – 
Променади и то: 

• Локација бр. 1., код Луна парка код 
ресторана „Србија“ – једно место за 
продају шећерне пене 

• Локација бр. 2., Трг културе – три места 
за продају пића, једно место за продају 
америчких крофница и једно место за 
продају палачинки 

• Локација бр. 3., преко пута Библиотеке 
„Др Душан Радић“ – три места за 
продају пића, једно место за продају 
шећерне пене и једно место за продају 
помфрита 

• Локација бр. 4., поред павиљона – 
бивша продавница сувенира – три места 
за продају пића, једно место за продају 
шећерне пене и једно место за продају 
америчких крофница 

• Локација бр. 5., испред билборда – пет 
места за продају сувенира и бижутерије 

• Локација бр. 6., између ресторана „Гоч“ 
и Инфо центра – три места за продају 
пића, једно место за продају палачинки 
и једно место за продају помфрита 

• Локација бр. 7., између хотела „Звезда“ 
и хотела „Слобода“ – два места за 
продају пића 

• Локација бр. 8., испред летње баште 
ресторана „Истра“ – два места за 

продају пића и једно место за продају 
бомбона 

• Локација бр. 9., испред ограде баште 
хотела „Звезда“ – два места за продају 
лицитарских срца и бомбона 

• Продаја маски из руке  – број места 3. 
(три). 

Простор за постављање монтажних објека-
та који су предмет овог Плана, може заузимати 
површину од највише 2м2. 

Место за продају из овог Плана ближе су 
означена у графичком прилогу и могу имати 
сунцобран и расклопну столицу за седење 
продавца, под условом да чини функционалну 
и естетску целину продајног простора. 

Саставни део овог Плана је графички 
прилог распореда места монтажних објеката 
који су предмет овог Плана за време одржа–
вања Врњачког карневала у Врњачкој Бањи. 

 
Члан 4. 

 Утврђују се локације за спонзоре 
Врњачког карневала и то: 

1. Инфо пулт „Вода Врњци“ – на 
локацији испред билборда и поред 
хотела „Слобода“ – 2х3м2 

2. Карневалска изложба цвећа и то у 
потесу од хотела „Србија“ до хотела 
„Променада“ на пешачкој стази 
поред Врњачке реке – двадесет 
места, површине 9м2 по једном 
месту 

3. Простор за осликавање лица 
простор преко пута хотела Звезда у 
наставку Инфо центра - 4х3м2 за 
Омладински центар 

4. Простор за презентацију активности 
деце са посебним потребама, 
површине 1м2 преко пута хотела 
„Звезда“, поред простора за 
Омладински центар 

5. Простор за осликавање лица и 
ликовну радионицу испред хотела 
Звезда 4х3м2 за ПУ „Радост" 

6. Штанд за презентацију „Дунав-
осигурања“ – испред хотела „Парк“ 
– 4х5м2 и поред главне бине ка реци 
на Тргу културе – 4х5м2 

7. Улични забављачи „Кловновско 
ћоше“  Арса с Марса и Бађо, 
простор  испред Хотела „Звезда“ – 
8х4м2 

8. SBB рекламно возило са простором 
за анимацију испред билборда 
15х8м2 

9. Инфо пулт „Орифлама“ – испред 
летње баште хотела „Звезда“ 2х3м2 
и 16.07. испред улаза у башту 
ресторана „Швајцарија“ - 4х4м2 
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10. Инфо пулт „Лореала“ – испред 
улаза у башту ресторана 
„Швајцарија“  

11. Промо пулт „Нестле“ – испред 
хотела „Звезда“ и испред биоскопа 
величине по 5х4м2 

12. Пулт „Микодар“ – испред хотела 
„Звезда“ величине 2х2м2 

13. Локација за „Легат“ - фестивал 
забавне музике ( две локације за 
продају пива 3х5м2 на тргу код 
библиотеке и испред хотела „Парк“ 
и две локације за продају сладоледа  
3х5м2 на тргу код библиотеке и 
испред хотела „Парк“ за 10. и 17. 
07.2011.године). 

 
Члан 5. 

Површине јавне намене дају се у закуп 
за постављање монтажних објеката у периоду 
одржавања „Врњачког карневала“ од 10.07. до 
17.07.2011.године јавним надметањем или 
прикупљањем понуде према чл. 5., 6., 7., 8., 9., 
10., 11., 12. и 13., Одлуке о монтажним 
објектима („Сл. лист општине  Врњачка Бања'', 
бр.15/10 и 6/11). 

Површине јавне намене које су овим 
Планом предвиђене за продају пића у чл.3 став 
1. на локацијама број 2, 3, 4, 6, 7 и 8 дају се у 
закуп Установи „Туристичка организација 
Врњачка Бања“ уз обавезу да за коришћење 
истих спроведе поступак јавног надметања, а 
средства остварена по том основу користи за 
потребе организације Врњачког карневала. 

 
Члан 6. 

Почетни износ, односно висина закупа 
за заузеће јавне површине за постављање 
монтажних објеката  и опреме, који се дају у 
закуп путем непосредне погодбе, утврђује се 
приликом расписивања огласа, на предлог 
Комисије Општинског већа за одређивање 
почетног износа закупа. 
 

Члан 7. 
Временско важење закупа сваке 

поједине локације из овог Плана биће ближе 
регулисано уговором на основу расписаног 
јавног огласа, с,тим што надлежни орган 
општине задржава право да у сваком 
појединачном случају, уговор једнострано 
раскине и пре уговореног рока, ако се уговарач 
не придржава одредаба уговора. 
 

Члан 8. 
Закључењем уговора са општином 

закупац не стиче и право на прикључак на 
електричну мрежу, већ се закупац јавне 
површине обавезује да прикључке монтажних 

објеката не електричну мрежу обезбеди у својој 
режији, као и да изврши испитивање електро 
мреже. 

Члан 9. 
О спровођењу овог Плана стараће се 

Одељење надлежно за инспекцијске послове  и 
Одељење за планирање и изградњу Општинске 
управе Врњачка Бања. 
 

Члан 8. 
 Овај План ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Сл. листу општине 
Врњачка Бања“. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Број: 350-500/11 од 04.07.2011.године 

 
    ПРЕДСЕДНИК  
            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
                                Зоран Сеизовић,с.р. 
________________________________________ 
 
181. 

 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 60. седници одржаној 
дана 04.07.2011.год., на основу чл. 2. и 77. 
Закона о спорту (''Сл.гласник РС'', бр. 52/96 и 
101/05 - др. Закона), Одлуке о расподели 
буџетских средстава намењених за развој 
спорта и спортских активности у општини 
Врњачка Бања за 2011.годину („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.2/11 и 8/11), на 
предлог Одбора за омладину и спорт број 400-
535/11 од 25.05.2011.године, чл.12.ст.1.Одлуке 
о буџету општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/10), чл.59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10-пречишћен 
текст) и чл.33. Пословника о раду Општинског 
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.07/09 ), донело је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

о критеријумима о расподели буџетских 
средстава намењених за развој спорта и 

спортских активности у општини Врњачка 
Бања за 2011.годину 

 
Члан 1. 

           Врши се измена и допуна Одлуке о о 
критеријумима о расподели буџетских 
средстава намењених за развој спорта и 
спортских активности у општини Врњачка 
Бања за 2011.годину („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.4/11), у одељку V – 
критеријуми бодовања, у тачки 4. тако да 
гласи: 
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„4. Заступљеност селекција у клубу:  
-свака омладинска селекција коју чине два или 
више чланова -1 бод, а максимум по овом крит-
еријуму који клуб може остварити је 3 бода. 
Доказ је такмичарски билтен Матичног савеза.“ 
  

Члан 2. 
             Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у “Сл.листу општине 
Врњачка Бања“  
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА  
Број: 400-535/11 од 04.07.2011.год.  

 
  ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
   Зоран Сеизовић,с.р. 

_________________________________________ 
  
182. 
 Општинско веће општине Врњачка 
Бања, на својој редовној 60. седници одржаној 
дана 04.07.2011.године, на основу чл. 2. и 77. 
Закона о спорту (''Сл.гласник РС'', бр. 52/96 и 
101/05 - др. закон), на предлог Одбора за 
омладину и спорт број 400-535/11 од 
25.05.2011.године, чл. 12. ст. 1. Одлуке о 
буџету општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.15/10), чл.59. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.13/10-пречишћен 
текст) и чл.33. Пословника о раду Општинског 
Већа („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 
бр.07/09 ), донело је  
 

OДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О расподели буџетских   средстава намењених 
за развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања у 2011.години 

 
Члан 1. 

           Врши се измена и допуна Одлуке о 
расподели буџетских средстава намењених за 
развој спорта и спортских активности у 
општини Врњачка Бања у 2011.години 
(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.2/11 и 
8/11) у тачки II. став 2.тачка 3.тако што уместо 
на крају текста у загради „најкасније до 
01.06.2011.године“, стоји текст: „најкасније 
закључно са 30.06.2011.године“. 
  

Члан 2. 
             Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у“Сл.листу општине 
Врњачка Бања“ . 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 
БАЊА  

Број: 400-338/11 од 04.07.2011.год.  
                                                    

   ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

    Зоран Сеизовић,с.р. 
_________________________________________ 
 
183. 
      На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год. („Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10) и чл. 18. Пословника 
Општинског већа општине Врњачка Бања 
(„Сл.лист Општине Врњачка Бања„ бр.15/10),  
Општинско веће општине Врњачка Бања  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.годину  
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
400.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 6. Туристичка организација, 
функционална класификација 410, економске 
класификације 424, назив позиције Специја-
лизоване услуге. За наведени износ умањиће се 
планирана позиција текуће резерве и увећати 
планирана позиција 424 назив позиције 
Специјализоване услуге. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског већа бр.400-
1007/11 од 22.06.2011.године, а по поднетом 
захтеву Туристичке организације на име 
недостајућих средстава за реализацију 
манифестација у 2011.години. 
3. О реализацији овог решења стараће се надле-
жни орган за финансије локалне самоуправе.  
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 

БАЊА 
Бр.400-1007/11 од 22.06.2011.године 

              
                      ПРЕДСЕДНИК  
   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА        
                   Зоран Сеизовић, с.р.         
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 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
  184.                     
 На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална класифи-
кација 110, економска класификација 49912 
назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
20.000,00 динара у корист следеће апропри-
јације у разделу 1.03. Oстали трошкови, 
функционална класификација 112, економске 
класификације 482, назив позиције Порези, 
обавезне таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 482 назив 
позиције Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти другом. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева директног 
буџетског корисника Општинске управе 
Општине Врњачка Бања бр.400-970/11 од 
10.06.2011.године на име недостајућих средс-
тава за исплату преузетих обавеза по решењу 
Министарства финансија – Пореска управа. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-970/11 од 10.06.2011.године 
 

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 
 
185.           
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10),  члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања»,бр.15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
40.000,00 динара у корист нове  апропријације 
која се отвара у разделу 10. Основно 
образовање , функционална класификација 912, 
економске класификације 463, назив позиције 
Трансфери основним школама, Основној 
школи ''Попински борци''. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 463, назив 
позиције Трансфери основним школама  
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева бр.400-949/11 ОШ 
''Попински борци'' ради обезбеђивања 
средстава за путовање професора Цвејић 
Голуба као пратиоца ученице Исодоре 
Крагуљац на европско такмичење „Шта знаш о 
саобраћају“ које се одржава у Паризу од 24. до 
27.есптембра 2011.године. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-949/11 од 14.06.2011.године 
 

 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 
 
186.           
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 



 Страна 26     -   Број  11.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА     13.7.2011. године 
  

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.годину 
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
75.000,00 динара у корист нове  апропријације 
која се отвара у разделу 2. Општинска управа, 
функционална класификација 111, економске 
класификације 414, назив позиције Социјална 
давања запосленима. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 414 назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу поднетог захтева Општинске управе 
општине Врњачка Бања бр. 400-971 од 
10.06.2011.год. на име недостајућих средстава 
за исплате социјалних давања деци преминулих 
радника Општинске управе. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-971/11 од 10.06.2011.године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 
 
187.           
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10 ), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год.(„Сл.лист Општине 
Врњачка Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.годину 
(«Службени лист општине Врњачка Бања», 
бр.15/10) у оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
250.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 10.03. Субвенције 
ученицима у основном образовању, 
функционална класификација 912, економске 
класификације 463, назив позиције Донације и 

трансфери осталим нивоима власти. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
463 назив позиције Донације и трансфери 
осталим нивоима власти. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу Закључка Општинског Већа бр.400-
873/11 од 27.05.2011.године и Програма 
реализације боравка на мору ученика четвртог 
разреда основних школа, бр.400-873/11 од 
07.06.2011.године, а на име недостајућих сред-
става за исплату накнаде васпитачима. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.   
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-873 од 10.06.2011 године 
 
  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 
 
188.           
           На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/10 и 
101/10), члана 22.Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2011.год. („Сл.лист Општине 
Врњачка Бања, бр.15/10), Закључка Општи-
нског већа бр.400-83/11, члана 56.Статута 
Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 
Врњачка Бања“, бр.13/10), председник општине  
доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
78.000,00 динара у корист нове  апропријације 
која се отвара у разделу 8.03. Послови 
одржавања и инвестиција у комуналној 
делатности путеви, функционална 
класификација 443, економске класификације 
512, назив позиције Машине и опрема. За 
наведени износ умањиће се планирана позиција 
текуће резерве и увећати планирана позиција 
512, назив позиције Машине и опрема. 
2. Средства из предходне тачке одобравају се 
на основу донетог закључка Општинског већа  
општине Врњачка Бања на име недостајућих 
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средстава за постављање уличног сата у улици 
Краљевачкој у близини косог моста. 
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.  
4. Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр.400-83/11 од 08.06.2011.године 
 

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 
 
189.           
 На основу члана 69.Закона о буџетском 
систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009 и 73/10 ), 
члана 22.Одлуке о буџету општине Врњачка 
Бања за 2011.год.(„Сл.лист Општине Врњачка 
Бања„ бр.15/10), члана 56.Статута Општине 
Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 
Бања“, бр.13/10), председник општине  доноси,  
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
Општине Врњачка Бања за 2011.г. («Службени 
лист општине Врњачка Бања», бр.15/10) у 
оквиру раздела 1.04., функционална 
класификација 110, економска класификација 
49912 назив позиције Текућа буџетска резерва 
одобравају се средства у укупном износу од 
51.000,00 динара у корист следеће 
апропријације у разделу 02 Општинска управа, 
функционална класификација 111, економска 
класификација 414, назив позиције Социјална 
давања запосленима. За наведени износ 
умањиће се планирана позиција текуће резерве 
и увећати планирана позиција 414 назив 
позиције Социјална давања запосленима. 
2. Средства из претходне тачке одобравају се  
на основу  поднетог захтева директног 
буџетског корисника-Општинске управе, из 
разлога обезбеђивања средстава за исплату 
једнократне новчане помоћи у случају смрти 
родитеља.  
3. О реализацији овог решења стараће се надл-
ежни орган за финансије локалне самоуправе.   
4.   Ово Решење објавити у Сл.листу Општине 
Врњачка Бања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Бр. 400-963/11 од 13.06.2011.године 
   
    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
   Зоран Сеизовић,с.р.      
_________________________________________ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
190.           

На основу члана 27. став 2. алинеја 8. 
Одлуке о образовању и одређивању подручја 
месних заједница општине Врњачка Бања 
(„Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 
5/2009 – пречишћен текст и 3/11 – измене и 
допуне), Изборна комисија месне заједнице 
Вукушица, на седници одржаној дана 28.06. 
2011. године, утврдила је 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА 

ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ВУКУШИЦА 

 
 Избори, расписани од стране 
председника Скупштине општине Врњачка 
Бања Одлуком о расписивању избора за Савет 
месне заједнице Вукушица број 013-3/2011 од 
26.05.2011. године (''Сл. лист општине Врњачка 
Бања'', бр.7/2011), одржани су 26.06.2011. 
године. 
 Изборе су спровели Изборна комисија 
месне заједнице Вукушица и бирачки одбор. 
 Избори су одржани на једном (1) 
бирачком месту, на основу утврђене Збирне 
изборне листе са једне (1) проглашене изборне 
листе за чланове Савета месне заједнице 
Вукушица. 
 Збирна изборна листа имала је укупно 
пет (5) кандидата за чланове Савета месне 
заједнице Вукушица. 
 Гласање за избор чланова Савета месне 
заједнице Вукушица обављено је на једном од 
укупно једног бирачког места. 
 Укупни резултати избора за чланове 
Савета месне заједнице Вукушица су: 
 

 
Број гласачких листића 

Број бирача 
уписаних у 
б. списак 
на свих 1 
бирачких 
места 

Број 
бирача 
који су 
гласали 

 
примљ

ених 

 
неупот

ребљ
ених 

 
упот

ребљ
ених

 
неваж

ећих

 
важ

ећих

192 76 192 116 76 1 75 
 
 Проглашене изборне листе, односно 
њихови кандидати за чланове Савета месне 
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заједнице добили су следећи број важећих 
гласова и мандата: 
 У складу са чланом 35. Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања у расподели 
мандата према броју добијених гласова су 
следећи резултати: 
- Милутиновић Ивица.....58 гласова   - 1 мандат     
- Ердоглија Милан.........  48 гласова   - 1 мандат     
- Бачевац Рајца...............43 гласова   - 1 мандат     
- Милетић Саша............ 42 гласова    - 1 мандат     
- Ђорђевић Горан..........38 гласова    - 1 мандат     
 На седници Изборне комисије месне 
заједнице Вукушица одржаној 28.06.2011. 
године утврђени су резултати избора за 
чланове Савета месне заједнице, о чему је 
сачињен одговарајући записник који је 
објављен на огласној табли месне заједнице 
Вукушица. 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА 
РБ  .Презиме и име    бр. гласова   бр. мандата 
1.МилутиновићИвица   58      1             
2.Ердоглија Милан               48                       1   
3.Бачевац Рајца           43             1             
4.Милетић Саша                   42                       1 
5.Ђорђевић Горан                  38                           1  

          

          

 За спровођење избора чланова Савета 
месне заједнице Вукушица,  Изборна комисија 
је, сагласно овлашћењима из Одлуке о 
образовању и одређивању подручја месних 
заједница општине Врњачка Бања, донела све 
предвиђене акте и организовала техничке 
припреме за спровођење избора. 
 Комисија је давала потребна објаш-
њења бирачким одборима, политичким органи-
зацијама и грађанима о примени изборних 
прописа. Избори за чланове Савета месне 
заједнице су пропраћени од стране медија. У 
поступку избора комисија је благовремено 
реаговала у свим ситуацијама када је по закону 
било потребно доношење одговарајућих аката. 
Бирачки одбори били су образовани у складу са 
чланом 27. став 2. алинеја 3. Одлуке о образо-
вању и одређивању подручја месних заједница 
општине Врњачка Бања. 
 На утврђивање резултата гласања на 
бирачким местима није било приговора. 
 
  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
   Иван Благојевић,с.р. 
_____________________________________ 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
 
191. 
 На основу члана 60. а у вези са чланом 
6. тачка 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/06), 

члана 5. став 2. и члана 6. Закона о порезима на 
имовину („Сл.гласник РС“, број 26/01, „Сл.лист 
СРЈ“, број 42/02 – одлука СУС, и „Сл.гласник 
РС“, бр.80/02, 136/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 
24/11), члана 70. тачка 5, члана 72. и 73. став 1. 
Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, број 13/10 – 
пречишћен текст), и члана 192. Закона о 
општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, 
број 33/97, 31/01 и „Сл.гласник РС“, број 
30/10),  начелник Општинске управе општине 
Врњачка Бања доноси 
 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 
 

 Основицу пореза на имовину, односно 
висину вредности непокретности која ће се 
користити при разрезу пореза на имовину за 
2011. годину, утврдити применом следећих 
основних и корективних елемената:  
1. Корисну површину грађевинских објеката 
подложних опорезивању преузети из постојеће 
базе података коју чине пореске пријаве  које 
порески обвезници подносе Одељењу за 
локалне јавне приходе Општинске управе 
општине Врњачка Бања на обрасцима ППИ-2; 
2. Просечна тржишна цена квадратног метра 
новоизграђених непокретности по врстама и 
грађевинског земљишта у првој грађевинској 
зони са стањем на дан 31.12.2010. године на 
територији општине Врњачка Бања, 
установљена у поступку утврђивања основице 
пореза на пренос апсолутних права у 2010. 
години од стране Пореске управе Филијала Ц 
Врњачка Бања, утврђује се у следећим 
износима:                                 
1. Станови и стамбене зграде ......120.000,00 
динара; 
2. Пословни простор ........................  200.000,00 
динара;  
3. Зграде и просторије за одмор ......  120.000,00 
динара; 
4. Гараже и др. грађевин. објекти ...    60.000,00 
динара; 
5. Грађевинско земљиште ...............   10.583,00 
динара. 
 На тако утврђене износе просечних 
тржишних цена непокретности под ред.бројем 
1, 3. и 4, а ради утврђивања пореза на имовину 
за 2011. годину пореским обвезницима који не 
воде пословне књиге, у 2011. години се уводи 
олакшица-умањење у износу од 53,333%, за 
непокретности под р.бр.2.  висина олакшице 
утврђује се у извосу од 25,00%, док се за 
непокретност под р.бр.5. олакшица не уводи. 
3. Непокретности подложне опорезивању 
порезом на имовину локацијски разврстати у 
складу са описом граница зона садржаном у 
члану 8. Одлуке о критеријумима и мерилима 
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за утврђивање накнаде за отуђење, давање у 
закуп и уређивање грађевинског земљишта 
(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр. 15/10). 
4. Квалитет сваке појединачне непокретности, 
који представља збир бодова елемената за 
утврђивање квалитета објекта из пореске 
пријаве, исказати коефицијентом који 
произилази из односа броја бодова објекта за 
опорезивање према броју бодова 
најквалитетнијег објекта,  који износи 695. 
 Утврђивање пореза на имовину 
пореским обвезницима који не воде пословне 
књиге за 2011. годину, у складу са законом и 
овим решењем, извршиће Одељење за локалне 
јавне приходе Општинске управе општине 
Врњачка Бања. 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Врњачка Бања“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
                 Послове утврђивања, наплате и 
контроле изворних локалних јавних прихода из 
члана 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе, чију стопу, односно начин и 
мерила за утврђивање висине износа доноси 
Скупштина  општине Врњачка Бања, у складу 
са законом  обавља Одељење за локалне јавне 
приходе Општинске управе општине Врњачка 
Бања.  
                Висину вредности непокретности 
(земљиште, стамбене и пословне зграде, 
станови, пословне просторије, гараже, зграде за 
одмор и просторије за одмор и рекреацију и 
други грађевински објекти), које су у складу са 
Законом о порезима на имовину предмет 
опорезивања, код пореских обвезника који не 
воде пословне књиге у складу са чланом 5. став 
2. Закона о порезима на имовину утврђује 
орган јединице локалне самоуправе надлежан 
за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода јединице локалне самоуправе. Како је, 
у складу са чланом 72, односно 73. Статута 
општине Врњачка Бања, Општинска управа 
образована као јединствени орган, са 
организационим јединицама за вршење 
сродних, стручних и других послова, којом 
руководи начелник Општинске управе, то је 
донето решење као у диспозитиву.  
                 У складу са чланом 6. Закона о 
порезима на имовину вредност непокретности 
се утврђује применом основних елемената 
(корисна површина објеката и просечна 
тржишна цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности на територији општине) и коре-
ктивних елемената (локација непокретности, 
квалитет непокретности и други елементи који 
утичу на тржишну вредност непокретности). 
                 У складу са чл.4. Правилника о 
начину утврђивања основице пореза на 

имовину на права на непокретностима 
(„Сл.гласник РС“, број 38/01 и 45/04), просечну 
тржишну цену квадратног метра објеката 
представља просек цена остварених у промету 
уз накнаду за одговарајућу врсту нових 
објеката по којима се у општини обављао 
промет уз накнаду у години која претходи 
години за коју се утврђује и плаћа порез на 
имовину, према подацима Републичког завода 
за статистику (1). Ако нема података утврђених 
на напред наведени начин, просечна тржишна 
цена се утврђује према просечној тржишној 
вредности одговарајућих објеката у општини 
до које је Пореска управа дошла у поступку 
утврђивања основице пореза на пренос апсо-
лутних права у претходној години (2), односно 
на основу одговарајућих упоредивих података 
за земљиште и одговарајући објекат у промету 
којима располажу граничне општине (3). 
                Како Републички завод за статистику 
за општину Врњачка Бања не евидентира 
податке о промету нових објеката уз накнаду 
који би могли послужити као параметар код 
утврђивања пореза на имовину физичких лица 
(1), Одељење за локалне јавне приходе је 
18.02.2011. године затражило од Пореске 
управе – Сектора за контролу, да на основу 
анализе података које поседују о правосна-
жним решењима о утврђивању пореза на 
пренос апсолутних права у 2010. години у 
општини Врњачка Бања и других релевантних 
података достави просечне тржишне цене 
појединих врста непокретности по метру 
квадратном у првој грађевинској зони, које би 
могле послужити код утврђивања пореза на 
имовину физичких лица за 2011 годину (2). 
Дописом број 70-41302-1-5/11, од 23.02.2011. 
године Пореска управа Филијала Ц Врњачка 
Бања је обавестила Одељење за локалне јавне 
приходе да је просечна вредност нових станова 
у првој зони у  2010. години 120.000,00 динара 
(140.000,00 динара у 2009. години, односно за 
14,29% ниже), док је просечна вредност новог 
пословног простора  200.000,00 динара (у 
истом износу као и претходне године), као и да 
не располажу подацима о промету 
новоизграђених осталих врста непокретности. 
                Обзиром на потребу одређивања 
реалне пореске основице, утврђују се просечне 
тржишне цене квадратног метра објеката 
установљене у поступку утврђивања основице 
пореза на пренос апсолутних права у 2010. 
години од стране Пореске управе Филијала Ц 
Врњачка Бања, али се увођењем олакшица-
ослобођења на тако утврђене просечне 
тржишне цене непокретности исте задржавају 
на нивоу из 2010. године. Обзиром да се 
параметри за обрачун пореза на имовину чије 
је утврђивање у надлежности локалне 
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самоуправе, висина вредности непокретности и 
пореска стопа (задржава се законом 
максимално прописана пореска стопа од 0,4% - 
као и претходне године), не мењају у односу на 
претходну годину, до повећања пореских 
обавеза по овом пореском облику може доћи 
само из разлога промене критеријума који 
проистичу из примене Закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на имовину 
везаним за обрачун амортизације и пореских 
олакшица, и то максимално до 60%. 
              Како нема објективних разлога за 
другачије вредновање просечних тржишних 
цена станова и стамбених зграда у односу на 
зграде и просторије за одмор и рекреацију 
(просечна тржишна цена зграда и просторија за 
одмор и рекреацију која је претходних година 
коришћена у поступку утврђивања пореза на 
имовину  била је за 23,0% нижа од просечне 
тржишне цене новоизграђених станова и 
стамбених зграда, иако се у суштини ради о 
истој врсти објеката, али само различите 
намене – за повремено, односно стално 
становање),  извршено је изједначавање 
просечних тржишних цена ових врста објеката. 
              С`тога ће просечне тржишне цене 
непокретности које ће се користити код 
утврђивања пореза на имовину физичких лица 
у 2011. години, имајући у виду прописано у 
тачки 2.  диспозитива овог решења, износити: 
 

 Врста непокрет. Просечна трж.цена   %повећања  
1. Станови и стамб.зграде         56.000,00       - 
2. Пословни простор               150.000,00       - 
3. Зграде и прост. за одмор      56.000,00     49,25                      

3. Одлуку о изменама и допунама Правилника 
о условима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта инвеститорима који 
граде, односно легализују  објекте из чл.27 став 
8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10), бр.400-
1142/11 од 12.7.2011.г. (''Сл. лист општине 
Врњачка Бања'', бр. 11/11) 

4. Гараже и др.грађ.објекти     28.000,00      -  
5. Грађевинско земљиште       10.583,00      -. 
            Сходно свему напред наведеном решено 
је као у диспозитиву овог решења. 
           
Број: 400-1085/2011                                            
21.6.2011.године  
 
   НАЧЕЛНИК  
  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ   
              Бранислав Миковић, дипл.правник,с.р. 
_________________________________________ 
 
192. 
      На основу чл. 6. Одлуке о изменама и 
допунама Правилника о условима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
инвеститорима који граде, односно легализују  
објекте из чл.27 став 8. Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10), (Сл. лист 
општине Врњачка Бања 11/11), Служба  за 

скупштинске и нормативно правне послове 
Општинске управе општине Врњачка Бања, 
сачинила је пречишћен текст овог Правилника  
 
 Пречишћен текст  Правилника о 
условима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта инвеститорима који 
граде, односно легализују објекте из чл.27 став 
8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у 
закуп и уређивање грађевинског земљишта 
садржи: 
 
1.  Правилник о условима за умањење накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта 
инвеститорима који граде објекте из чл.27 став 
8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у закуп 
и уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10), (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 3/11) 
 
2.   Одлуку о изменама и допунама Правилника 
о условима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта инвеститорима који 
граде објекте из чл.27 став 8. Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта (''Сл.лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 15/10), (''Сл. лист 
општине Врњачка Бања'', бр. 6/11) 
  

  
4.  Самостални чланови  пречишћеног  текста 
Правилника  садрже одредбе  о ступању на 
снагу. 

Број: 400-1142/11  
Дана: 13.7.2011.године 
 

ШЕФ СЛУЖБЕ 
Гајшек Олгица,с.р. 

 
П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ЗА УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ИНВЕСТИТОРИМА КОЈИ 
ГРАДЕ, ОДНОСНО ЛЕГАЛИЗУЈУ ОБЈЕКТЕ 
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ИЗ ЧЛ.27. СТАВ 8. ОДЛУКЕ О 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ, 
ДАВАЊЕ У ЗАКУП И УРЕЂИВАЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

(Пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Овим  Правилником се ближе 

прописују услови и начин остваривања права 
на додатно умањење и олакшице за плаћање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
за инвеститоре који граде, односно легализују 
објекте, сагласно чл.27. ст. 8.  Одлуке о  
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта, (у даљем 
тексту: Одлука), којим је регулисано да 
инвеститор објеката намене из чл. 27. став 8. 
Одлуке, који плаћа накнаду  једнократно, у том 
случају  може имати додатна умањења и 
олакшице, под условом да инвеститор  закључи 
уговор са Дирекцијом за планирање и 
изградњу, којим ће се ближе уредити давање 
гаранција у складу са посебним актом, на 
основу предлога уговора на који сагласност 
даје Скупштина општине. 
 

Члан 2. 
УСЛОВИ  
 Право на додатна умањења и олакшице 
имају инвеститори из чл.1.овог Правилника, 
под условом да испуњавају следеће: 
 1. Да се инвеститор уговором обавеже 
да ће након закључења уговора о плаћању 
накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
објекат намене из чл.27.став 8. Одлуке: 
 - бруто површина до 1.000 м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 12 
месеци, 

-  бруто површине  до  2.000 м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 18 
месеци, 

- бруто површине од 2.000 до 5.000м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 27 
месеци, 

- бруто површине преко 5.000м2, 
изградити и ставити у функцију у року од 36 
месеци. 
 1а. Да се инвеститор уговором обавеже 
да ће у току градње, односно експлоатације 
објеката из чл.27. став 8. Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта, користи 
обновљиве изворе енергије и то: соларне 
енергије, енергије ветра, енергије воде, 
односно топлотне пумпе, осим енергије 
добијене из биомасе, уз услов да уколико за 

потребе инсталирања опреме која служи 
обновљивим изворима енергије може 
променити геометрију кровних равни у складу 
са важећим планским документима и 
позитивно правним прописима који регулишу 
област планирања и изградње, осим промене 
висине објекта. 
 2. Да се инвеститор обавеже да  након 
закључења уговора о плаћању накнаде за 
објекат из чл. 27. став 8. Одлуке укупан број 
запослених повећа за најмање 5 (пет) лица, 
запошљавањем у стални радни однос лица са 
евиденције Националне службе за 
запошљавање Врњачка Бања која морају имати 
пребивалиште на територији општине Врњачка 
Бања у временском трајању од најмање 2 (две) 
године, рачунајући до момента закључења 
уговора са ЈП Дирекцијом за планирање и 
изградњу. 
 Право на умањење инвеститор 
остварује само за број лица примљених у 
стални радни однос са евиденције Националне 
службе за запошљавање Врњачка Бања која ће 
запослити у предметном објекту у временском 
трајању од најмање 2 (две) године 
континуирано, што доказује образцем о 
пријави радника.  
  3. Да се инвеститор обавеже да у 
периоду од 10 година од добијања употребне 
дозволе неће мењати делатност која се обавља 
у објектима, који су предмет умањења накнаде, 
односно неће мењати врсту енергије у 
експлоатацији објекта. 
 Изузетно од става 1. ове тачке овај 
период може бити краћи уколико промена 
делатности представља посебан интерес за 
локалну самоуправу, о чему одлуку доноси 
Скупштина општине. 
 4. Да се инвеститор обавеже да достави 
средства финансијског обезбеђења. 
 

Члан 3. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 Поред документације прописане чл. 27. 
став 3. и 4. Одлуке (''Сл.лист општине Врњачка 
Бања'', бр. 15/10), инвеститор уз захтев за 
закључење уговора обавезно доставља и 
следеће: 
 1. Изјава о броју и динамици 
запошљавања радника у том објекту; 
 1а. Пројекат изградње, односно 
постављања опреме и инсталација за 
коришћење обновљивих извора енергије, 
уколико се исте не налазе у Пројекту на основу 
кога се добија грађевинска дозвола, односно 
пројекту изведеног стања објекта ако се објекат 
легализује. 
 2. У циљу испуњења обавеза из овог 
члана, инвеститор је дужан да у моменту 
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закључења уговора, достави банкарску 
гаранцију, са пратећом документацијом, 
безусловну и плативу на први позив издату од 
стране  пословне банке или хипотеку-заложно 
право на уписаној бестеретној некретнини у 
власништву инвеститора, с тим да се ова 
средства финансијског обезбеђења морају дати 
у троструко већем износу од додатних 
умањења и олакшица које инвеститор по овом 
Правилнику остварује. 
 Временски период од 10 година може 
бити краћи за случај чл. 2. став 1. тачка 3. 
 

Члан 4. 
ОЛАКШИЦЕ 
 Испуњењем услова из чл 2. овог 
Правилника инвеститор може остварити право 
на умањење обрачунате накнаде у складу са чл. 
9. Одлуке на тај начин што се тако обрачуната 
накнада умањује за 80.000,00 динара, по сваком 
запосленом на чији пријем се обавезао 
уговором са ЈП Дирекцијом за планирање и 
изградњу па на тако обрачунати износ накнаде, 
остварује право на умањење од 30%, за 
једнократно плаћање накнаде. 
 Испуњењем услова из чл.2 овог 
Правилника инвеститор може остварити право 
на умањење обрачунате накнаде у складу са чл. 
9. Одлуке на тај начин што се тако обрачуната 
накнада умањује за 15.000,оо динара на сваких 
1 кw инсталиране снаге добијене из 
обновљивих извора енергије.“ 
 Укупан проценат умањења из Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 
уређивање грађевинског земљишта и овог 
Правилника не може бити већи од 80%. 
 

Члан 5. 
ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА 
 Обавезни елементи уговора, поред оних 
који су садржани у чл. 93. Закона о планирању 
и изградњи, су и: 
 - финансијска средства обезбеђења из 
чл.3, став 1. тачка 2.  
 - последице неизвршавања уговорних 
обавеза 
 - реализација уговора и  
 - ступање на правну  снагу 
 Финансијска средства обезбеђења из 
чл.3 став 1. тачка 2. овог Правилника: 
 У циљу реализације одредбе чл. 3 став 
1. тачка 2. овог Правилника инвеститор је 
обавезан да пре закључења уговора достави 
финансијска средства обезбеђења уговорне 
обавезе ближе одређена наведеним чланом 
овог Правилника којима се обезбеђује износ 
признатих и одобрених олакшица од стране 
Општине, с тим да ова финансијска средства 

обезбеђења се морају дати у тростурко већем 
износу од додатних умањења и олакшица  које 
инвеститор по овом Правилнику остварује. 
 Последице неизвршавања уговорних 
обавеза:  
 - за случај да инвеститор не изврши 
обавезе на начин и  у роковима предвиђеним 
чл. 2. овог Правилника (тачка 1, 1а, 2 и 3), 
задржава се уплаћени износ накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, и обавезује 
инвеститор да плати  разлику накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта до пуног 
износа, без икаквих умањења и олакшица, и то 
у року од 30 дана од дана сачињавања 
записника којим се утврђују чињенице 
неизвршавања уговорних обавеза од стране ЈП 
Дирекције за планирање и изградњу, у 
супротном активира се инструмент 
финансијског обезбеђења по уговору,  о чему 
се извештава Скупштина општине.  
 За овај случај истовремено се 
обрачунава и накнада штете која се опредељује 
у висини  просечне зараде са припадајућим 
порезима и доприносима за најмање пет (5) 
лица која су требала да буду запослена у 
предметном објекту за период од две (2) 
године; 
 - за случај да инвеститор не изврши 
обавезе на начин и  у роковима предвиђеним 
чл. 2. овог Правилника и у складу са 
достављеном динамиком запошљавања у 
предметном објекту, губи право на умањење по 
основу тачке 2. из чл.2. и плаћа пун износ 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
у роковима ближе прописаним Одлуком, у 
супротном се активира инструмент 
финансијског обезбеђења; 
 - за случај да инвеститор не испуни 
обавезу из чл. 2. тачка 3. овог Правилника за 
овај случај активираће се инстурмент 
обезбеђења, а инвеститор плаћа пун износ 
накнаде за уређивање грађевинког земљишта, у 
роковима ближе прописаним Одлуком; 
 - за случај делимичног извршења 
обавезе из чл.2. тачка 2. овог Правилника у 
складу са достављеном динамиком, односно 
због не заснивања радног односа са лицима из 
тачке 2. за сваког незапосленог радника 
инвеститор плаћа износ из чл. 4. овог 
Правилника на начин и  у роковима ближе 
прописаним Одлуком која регулише плаћање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 
за број лица за које није извршио обавезу, 
односно није засновао радни однос, у 
противном ће се активирати инструмент 
финансијског обезбеђења; 
 - уколико инвеститор не започне са 
извођењем радова на изградњи предметних 
објеката у року од три месеца од 
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правоснажности решења којим је издата 
грађевинска дозвола, обавезује се инвеститор 
да плати пун износ накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта без икаквих умањења 
и олакшица, у роковима ближе прописаним  
Одлуком, па уколико инвеститор не плати 
овако обрачунати износ накнаде приступиће се 
активирању инструмента финансијског 
обезбеђења за износ од 10% од укупне висине 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
која је била предмет уговора, након чега се 
приступа раскиду уговора,  а по претходно 
прибављеној сагласности од стране Скупштине 
општине, након чега надлежно Одељење за 
планирање и изградњу укида решење којим је 
издата грађевинска дозвола.  
Реализација уговора: 
 За реализацију и праћење уговорних 
одредаба задужује се ЈП Дирекција за 
планирање и изградњу. 
Ступање уговора на правну снагу: 
 Уговор закључен између Дирекције за 
планирање и изградњу и инвеститора 
производи правно дејство његовим 
потписивањем, а након добијања сагласности 
на предлог уговора од стране Скупштине 
општине. 

 
Члан 6. 

Уколико је инвеститор физичко лице, у 
том случају је дужно да достави уговор са 
правним лицем које испуњава услове и има 
обезбеђену сву документацију којом доказује 
испуњеност услова из овог Правилника.  

Предметни уговор обавезно садржи 
елементе којима се гарантује извршавање 
уговорних обавеза и испуњавање свих услова 
из овог Правилника и саставни је део уговора 
који инвеститор закључује са ЈП Дирекцијом за 
планирање и изградњу. 

 
Самостални члан  Одлуке о изменама и 

допунама Правилника о условима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
инвеститорима који граде објекте из чл.27 

став 8. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
утврђивање накнаде за отуђење, давање у 
закуп и уређивање грађевинског земљишта  

(Сл. лист општине Врњачка Бања 6/11) 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у ''Сл.листу општине Врњачка 
Бања''. 
 
Самостални чланови  Одлуке о изменама и 
допунама Правилника о условима за умањење 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта 
инвеститорима који град, односно легализују  

објекте из чл.27 став 8. Одлуке о 
критеријумима и мерилима за утврђивање 
накнаде за отуђење, давање у закуп и 

уређивање грађевинског земљишта  (Сл. лист 
општине Врњачка Бања 11/11) 

 
Члан 6. 

 Задужује се Служба за скупштинске и 
нормативно-правне послове да у складу са 
овом Одлуком направи пречишћен текст 
Правилника и изврши евентуалне техничке 
редакције и исправке у складу са изворним 
документом. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од 

дана објављивања у  ''Сл.листу  опшштине 
Врњачка Бања.'' 
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____________________________________________________________________________________ 
Издавач: Служба за скупштинске и нормативно правне послове- главни и одговорни 

уредник, Гајшек Олгица, шеф Службе за скупштинске и нормативно правне послове, тел. 611-302, 
локал 138, тираж: 30. Службени лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту 
општине www.opstinavrwackabanja.com.  
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